FRANCISCO DE MONCADA DO CASAL RIBEIRO DE
CARVALHO
Legislaturas: IX, X, XI.
Data de nascimento
 1914-03-16.
Localidade
 Lisboa.
Habilitações literárias
 Curso dos liceus.
Profissão
 Administrador de empresas.
Carreira profissional
 Administrador director geral da CIDLA;
 Vice-presidente do Sporting Clube de Portugal (1954-1956);
 Presidente da Federação Portuguesa de Futebol;
 Director-substituto do ACP;
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Ericeira;
Perfil político-ideológico
 Assumia-se como um dos representantes da linha mais conservadora do Estado Novo;
 Dedicado admirador de Salazar.
Carreira político-administrativa
 Vogal da Comissão Concelhia de Lisboa da União Nacional;
 Vice-presidente da Comissão Distrital de Lisboa da União Nacional;
 Vogal da Comissão Executiva da União Nacional (1965-1968);
 Comandante de Batalhão da Legião Portuguesa;
 Vereador da Câmara Municipal de Lisboa durante 8 anos, presidindo à Comissão Municipal de Trânsito;
 Membro do Conselho Municipal de Mafra e Presidente da Junta de Turismo da Ericeira.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
IX
Lisboa
X
Lisboa
XI
Lisboa

Comissões
Obras Públicas e Comunicações (Secretário).
Ultramar.
Ultramar.

Intervenções parlamentares
IX Legislatura (1965-1969)

1.ª Sessão Legislativa (1965-1966)





Apoia e faz considerações sobre a política ultramarina portuguesa.
Profere palavras de aplauso a uma exposição feita pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros aos membros
da Assembleia Nacional.
Fala sobre o 5.º aniversário do terrorismo em Angola.
Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Henriques Nazaré acerca do problema habitacional
das classes economicamente débeis do ultramar.

2.ª Sessão Legislativa (1966-1967)





Trata de problemas do tráfego rodoviário.
Apela para a Federação Portuguesa de Futebol no sentido de se realizar anualmente um festival a favor
dos militares mutilados em combate.
Enaltece o valor da Comunidade Luso-Brasileira a propósito da visita da esquadra brasileira a Angola.
Refere-se à passagem de mais um ano sobre a data da eclosão do surto terrorista em Angola.
Põe em relevo alguns aspectos do desporto em Portugal.



Fala sobre problemas do seguro automóvel.




3.ª Sessão Legislativa (1967-1968)






Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.
Fala sobre a acção humanitária de entidades públicas e particulares junto dos sinistrados das inundações
na região de Lisboa.
Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei do serviço militar.
Faz considerações sobre alguns aspectos da nossa vida política na conjuntura presente, a propósito do
41.º aniversário da revolução de 7 de Fevereiro de 1927.

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969)







Agradece o voto de pesar pela morte de seu filho.
Faz considerações sobre a política interna de momento, ao mesmo tempo que faz um balanço da
actividade política do Presidente Salazar.
Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Manuel Nazaré sobre o problema da difusão e
defesa da língua portuguesa em Moçambique.
Refere-se à manifestação contra a política ultramarina do Governo, ocorrida na Igreja de S. Domingos
na noite da passagem de ano.
Faz considerações sobre política interna a propósito da sessão realizada no Coliseu do Porto em
comemoração da revolução republicana de 31 de Janeiro de 1891.
Reclama providências contra várias edificações urbanas clandestinas no concelho de Oeiras.

X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)









Evoca a figura e acção política do Dr. José Soares da Fonseca, como governante e como parlamentar.
Pronuncia-se contra a anunciada construção de determinado imóvel na estrada marginal Lisboa-Cascais.
Refere-se a duas cartas recebidas a propósito desta intervenção, uma delas do Sr. Ministro das Obras
Públicas.
Requer a votação nominal da proposta do Sr. Sá Carneiro no sentido de ser retirada da discussão a
proposta de lei sobre a criação de tribunais de família.
Chama a atenção para a necessidade de se cumprirem determinadas disposições da Lei do Serviço
Militar.
Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e
a sociedade moderna.
Faz considerações sobre problemas de turismo na Ericeira.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)



















Faz a evocação da figura e obra do falecido Presidente Salazar.
Justifica o modo como votou uma moção da Assembleia sobre o apoio a conceder ao Governo a
propósito das negociações de Portugal com o Mercado Comum.
Pede ao Governo providências contra os responsáveis pelo clima de subversão reinante nos meios
estudantis.
Define a sua posição perante o momento político nacional, nomeadamente a reforma do ensino e a
agitação estudantil.
Faz considerações sobre o último discurso do Sr. Presidente do Conselho, na parte referente a guerra
subversiva desencadeada contra Portugal.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Cancela de Abreu discute na generalidade o seu projecto de
lei sobre a reabilitação e integração social de indivíduos deficientes.
Assinala a passagem do 43.º aniversário da entrada do Doutor António de Oliveira Salazar para o
Governo.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração ao projecto de lei atrás referido.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Alberto de Alarcão se refere a diversos problemas
concernentes ao exercício da profissão de odontologista, nomeadamente à necessidade de uma escola
ou curso de especialização.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Pinto Balsemão discute na generalidade a proposta e os
projectos de lei de revisão constitucional.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Homem Ferreira no mesmo debate na generalidade.
Participa no mesmo debate na generalidade.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 93.º da Constituição.
Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração da proposta de lei sobre liberdade
religiosa.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Dias das Neves mostra a sua discordância relativamente a
resoluções tomadas pelo último Congresso da Federação Portuguesa de Futebol.
Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa.



A propósito das exéquias realizadas, por alma de Salazar, na passagem do 1.º aniversário da sua morte,
solicita para o antigo Chefe do Governo um lugar no Panteão Nacional de Santa Engrácia.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)










Presta homenagem a António Mariano de Carvalho.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Sá Carneiro se refere ao regime a que estão sujeitos os
presos políticos e à actuação da Direcção-Geral de Segurança.
Refere-se ao atentado bombista na doca de Alcântara e solícita ao Governo medidas severas de
repressão.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Pinto Machado faz a apreciação do Decreto-Lei n.º 520/71.
Faz considerações políticas sobre certas intervenções feitas a propósito do debate do aviso prévio sobre
educação médica.
Faz considerações acerca da difusão de boletins subversivos entre a juventude do 2.º ciclo dos liceus.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Almeida e Sousa se refere às deficiências dos transportes
aéreos no Norte do País.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre organização judiciária.
Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de revisão da Lei Orgânica do Ultramar.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)










Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Deputado Correia da Cunha se refere à crise académica, a
propósito do discurso do Sr. Deputado Moura Ramos.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Deputado Miller Guerra.
Responde a uma intervenção do Sr. Deputado Miller Guerra acerca da obra e figura do Doutor Salazar.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Cancela de Abreu sobre clubes desportivos.
Tece algumas considerações acerca do momento político actual, mormente no referente à nota do
Patriarca de Lisboa sobre os acontecimentos da capela do Rato.
Faz um aparte à intervenção do Sr. Deputado Miller Guerra acerca dos acontecimentos na capela do
Rato.
Tece considerações acerca da política ultramarina portuguesa.
Presta homenagem à memória do Sr. Conselheiro Armando Cândido de Medeiros.
Usa da palavra para se referir às explosões ocorridas ultimamente em Lisboa.

XI Legislatura (1973-1974)

1.ª Sessão Legislativa (1973-1974)




Refere-se aos actos de propaganda da subversão que entende verificarem-se em certas igrejas do País e
às suas perniciosas consequências.
Discute a moção apresentada pelo Sr. Deputado Neto Miranda em nome e como presidente da Comissão
do Ultramar.

