
FRANCISCO DE SALES MASCARENHAS LOUREIRO 
Legislaturas: VIII. 
 
Data de nascimento 
 1919-11-24. 
 
Localidade 
 Cantar / Nelas / Viseu. 
 
Data da morte 
 2000-02-27. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Histórico-Filosóficas; 
 Licenciatura em História; 
 Doutoramento pela Universidade de Lourenço Marques (1974). 
 
Profissão 
 Professor do ensino secundário (até 1974); 
 Professor universitário (desde 1974). 
 
Carreira profissional 
 Professor da Universidade de Lourenço Marques (1974); 
 Destacado para a Universidade do Minho (1976); 
 Nomeado professor da Faculdade de Letras de Lisboa (1976). 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Viseu Política e Administração Geral e Local. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Faz considerações sobre a invasão de Goa e os acontecimentos de Beja.  
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Preconiza a criação de um Subsecretariado da Juventude e Desportos.  
 Discute as propostas de lei sobre a previdência social e o Estatuto da Saúde e Assistência.  
 Refere-se a alguns problemas do distrito de Viseu, nomeadamente o aeródromo Gonçalves Lobato.  
 Requer ao Ministério da Educação Nacional elementos relativos ao ensino liceal nos anos de 1957/62. 
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Insiste para que lhe sejam fornecidos pelo Ministério da Educação Nacional os elementos requeridos em 

23 de Março.  
 Faz considerações sobre o aviso prévio do Sr. Nunes Barata relativo ao aproveitamento da bacia 

hidrográfica do Mondego.  
 Trata de questões relativas à formação da juventude.  
 Alude a deficiências da rede rodoviária.  
 Sugere ao Governo a criação de um estatuto ou escola de jornalismo.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Participa no debate do aviso prévio sobre política ultramarina do Governo.  
 Toma parte no debate do aviso prévio sobre a reforma do Código Administrativo.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a educação nacional e subscreve, com outros Srs. Deputados, 

uma moção sobre o mesmo aviso prévio.  
 Requer vários elementos acerca das verbas despendidas pelas câmaras municipais em fins assistenciais.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
 Fala sobre a acção do serviço de fiscalização da Intendência-Geral dos Abastecimentos e a situação dos 

seus funcionários quanto à aposentação.  



 Ocupa-se de problemas da juventude.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.  
 Trata de várias questões relativas ao Estado Português da Índia, a propósito de mais um aniversário da 

sua invasão.  
 Refere-se ao recente lançamento de uma taxa sobre cada litro de vinho pela Junta Nacional do Vinho.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a propriedade da farmácia.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público relativas a 

1963.  
 Ocupa-se da visita oficial que o Chefe do Estado realizaria ao distrito de Viseu.  
 Chama a atenção de quem de direito para a situação da nossa indústria cinematográfica e do teatro 

nacional.  
 Louva as medidas tomadas pelo Sr. Ministro da Economia quanto à aquisição de alfaias agrícolas e 

produz considerações sobre o Congresso do Ensino Particular.  


