
FRANCISCO MANUEL DE MENESES FALCÃO 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1922-08-07. 
 
Localidade 
 Vilares de Vilariça / Alfândega da Fé / Bragança. 
 
Habilitações literárias 
 Desconhecidas. Não licenciado. 
 
Profissão 
 Gerente comercial. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente da Câmara Municipal de Pombal (1959-1965); 
 Presidente da Câmara Municipal de Pombal (1965). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Leiria Política e Administração Geral e Local. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.  
 Refere-se aos problemas suscitados pelo fenómeno da emigração no distrito de Leiria.  
 Presta um esclarecimento a propósito da intervenção do Sr. Correia da Cunha sobre o problema da 

emigração.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Dá conta das impressões colhidas na visita que fez com outros Deputados a Angola e a S. Tomé e 

Príncipe.  
 Intervém na discussão na especialidade da proposta de lei, sobre a actividade teatral e subscreve, com 

outros Deputados, várias propostas de alteração à referida proposta de lei.  
 Foca alguns aspectos do problema da emigração e refere-se às necessidades do distrito de Leiria quanto 

a electrificação.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 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 e discute na especialidade a referida proposta de lei.  
 Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa, subscreve, com outros Deputados, 

uma proposta de alteração da referida proposta de lei, segundo o texto da comissão eventual.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Faz considerações acerca da sua visita a Moçambique.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre educação médica.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à proposta de lei de defesa da 

concorrência e subscreve, com outros Deputados, outra proposta de aditamento à mesma proposta de 
lei.  

 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação.  
 Assinala a passagem do cinquentenário da travessia aérea do Atlântico Sul por Gago Coutinho e 

Sacadura Cabral.  
 Refere-se a deficiências várias da administração municipal.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Refere-se à visita do Sr. Ministro das Obras Públicas e Comunicações a alguns concelhos do distrito de 

Leiria.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei acerca da autorização das receitas e despesas para 1973.  



 Participa no debate sobre o aviso prévio acerca dos meios de comunicação social e problemática da 
informação.  

 Discute, na generalidade e subscreve, com outros Deputados, propostas de emenda e aditamento à 
proposta de lei sobre a intimidade da vida privada.  

 Refere-se a vários problemas de turismo.  
 Refere-se à previdência social em múltiplos aspectos.  


