
ALBERTO CARLOS DE FIGUEIREDO FRANCO FALCÃO 
Legislaturas: VII, VIII. 
 
Data de nascimento 
 1911-09-17. 
 
Localidade 
 Pedrógão de S. Pedro / Penamacor / Castelo Branco. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Ciências Jurídicas. 
 
Profissão 
 Conservador do Registo Predial e Comercial; 
 Lavrador. 
 
Carreira profissional 
 Conservador dos Registos Predial e Comercial; 
 Conservador no Registo de Automóveis de Lisboa; 
 Primeiro substituto de Juiz de Direito; 
 Presidente da Comissão de Assistência Judiciária; 
 Vogal do Tribunal do Trabalho. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Castelo Branco Obras Púbicas e Comunicações. 
VIII Castelo Branco Obras Púbicas e Comunicações. 
 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1958.  
 Congratula-se com a publicação do Decreto-Lei n.º 41.473, que estabelece as bases da assistência 

técnica à lavoura.  
 Requer informações sobre o plano de estradas a executar nos anos de 1958 e 1959 no distrito de 

Castelo Branco, extensão das estradas municipais existentes e freguesias electrificadas no mesmo 
distrito.  

 Requer diversas informações sobre turismo, abastecimento de água, redes de esgotos, estradas, pontes 
e instalações dos serviços judiciais na área do distrito de Castelo Branco.  

 Discute as Contas Gerais do Estado da metrópole e do ultramar e as da Junta do Crédito Público 
relativas a 1956.  

 Agradece a manifestação de pesar da Assembleia pela morte de sua mãe.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
 Congratula-se com a inclusão no II Plano de Fomento das obras de reforço das pontes da linha férrea da 

Beira Baixa e pede a construção de novos edifícios para as estações das cidades de Castelo Branco e 
Covilhã.  

2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1959.  
 Requer que pelos Ministérios das Corporações e Previdência Social e da Saúde e Assistência Social lhe 

sejam fornecidos elementos sobre Casas do Povo, centros de assistência social, postos clínicos, postos 
hospitalares, centros paroquiais de assistência, postos de socorros e postos médicos existentes no 
distrito de Castelo Branco.  

 Discute as Contas Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público referentes ao ano de 1957.  
 Pede que seja indeferido um pedido feito ao Governo para a criação do distrito de Tomar e da província 

da Beira Central.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de alteração à Constituição Política.  
 Refere-se à reunião em Lisboa do II Congresso luso-hispano-americano-filipino dos municípios e faz 

considerações sobre a situação dos municípios portugueses.  
 Discute o artigo 1.º do projecto de lei do Sr. Carlos Moreira de alteração à Constituição Política.  



3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1960.  
 Faz considerações sobre a situação dos regentes escolares.  
 Requer pelo Ministério da Economia vários elementos sobre a electrificação da Beira Baixa.  
 Discute as Contas Gerais do Estado, da metrópole e do ultramar, e as da Junta do Crédito Público, 

referentes ao ano de 1958.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1961.  
 Refere-se às comemorações do 6.º centenário do nascimento de D. Nuno Álvares Pereira.  
 Faz considerações sobre problemas de interesse para a lavoura.  
 Ocupa-se de problemas de urbanização em Lisboa.  
 Discute as Contas Gerais do Estado, metrópole e ultramar e as da Junta do Crédito Público relativas a 

1959.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Refere-se a problemas de interesse para Penamacor e o seu concelho.  
 Discute a proposta de lei sobre o arrendamento da propriedade rústica.  
 Refere-se à visita feita pelo Sr. Secretário de Estado da Agricultura ao distrito de Castelo Branco.  
 Discute as Contas Gerais do Estado referentes ao ano de 1960.  
 Requer elementos relativos a caminhos-de-ferro da Beira Baixa. 
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Não regista intervenções.  


