
 
 

ALBERTO MARCIANO GORJÃO FRANCO NOGUEIRA 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1918-09-17. 
 
Localidade 
 Vila Franca de Xira / Lisboa. 
 
Data da morte 
 1993. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Diplomata; 
 Político. 
 
Carreira profissional 
 Com 23 anos, inicia a carreira diplomática (1941); 
 Terceiro e segundo-secretário de legação na Secretaria de Estado do MNE, colocado em Tóquio (1945); 
 Fixa residência em Tóquio, como Encarregado de Negócios e Delegado do Governo Português junto do 

Alto Comando Aliado (1946-1950); 
 Representante do MNE nas diversas delegações nacionais às várias sessões da Comissão de Cooperação 

Técnica na África ao Sul do Sara. 
 Cônsul de 1.ª Classe (1953); 
 Cônsul geral em Londres (1954). 
 
Perfil político-ideológico 
 Preterido na designação para suceder a Salazar, tornou-se o chefe do sector mais conservador e 

salazarista da Assembleia Nacional, sobretudo no que se refere à defesa de uma política integracionista 
relativa ao Ultramar, por oposição ao “reformismo” de Marcello Caetano. 

 
Carreira político-administrativa 
 Ministro Plenipotenciário de 2.ª Classe, sendo adjunto do Director-Geral dos Negócios Políticos (1958); 
 Ministro dos Negócios Estrangeiros (1961-1968); 
 Administrador por parte do Estado na Companhia do Caminho de Ferro de Benguela; 
 Procurador à Câmara Corporativa (XI Legislatura). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 
X Lisboa Negócios Estrangeiros (Presidente); Legislação e Redacção. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Responde, em nome das duas Câmaras, à mensagem do Sr. Presidente da República na sessão solene 

inaugural da legislatura.  
 Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção relativos aos decretos da Assembleia 

Nacional sobre a autorização das receitas e despesas para 1970, sobre a colheita de produtos biológicos 
humanos para liofilização e conservação por outros processos e sobre a alteração da Lei n.º 2135, de 11 
de Julho de 1968 (Lei do Serviço Militar).  

 Faz considerações de ordem política sobre a posição de Portugal em face da Europa.  
 Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção relativos aos decretos da Assembleia 

Nacional sobre a adopção de medidas tendentes ao desenvolvimento da região de turismo da serra da 
Estrela e sobre a criação de tribunais de família.  



 
 

 Subscreve os textos da Comissão de Legislação e Redacção acerca dos decretos da Assembleia Nacional, 
sob a forma de resolução, sobre as contas gerais do Estado e as contas da Junta do Crédito Público de 
1968.  

 Subscreve os textos da mesma Comissão relativos aos decretos da Assembleia Nacional sobre a 
circulação de mercadorias nacionais ou nacionalizadas entre o continente e as ilhas adjacentes, sobre 
acordos colectivos de comercialização de produtos agrícolas, florestais e pecuários e sobre a assistência 
judiciária.  

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional 

sobre a autorização das receitas e despesas para 1971.  
 Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre a designação 

pelas respectivas corporações dos vogais que fazem parte dos organismos de coordenação económica 
em representação das actividades por eles coordenadas.  

 Discute a proposta do Sr. Martins da Cruz de criação de uma comissão eventual para o estudo de 
medidas tendentes a reforçar a comunidade luso-brasileira.  

 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional 
sobre a actividade de seguros e resseguros.  

 Assinala a celebração do dia da comunidade luso-brasileira.  
 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional 

sobre a actividade teatral.  
 Subscreve o texto da mesma Comissão relativo ao decreto da Assembleia Nacional sobre liberdade 

religiosa.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Intervém no debate para a apreciação da Convenção sobre a Igualdade de Direitos e Deveres entre 

Brasileiros e Portugueses e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de resolução tendente a 
aprovar para ratificação a mesma Convenção.  

 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção respeitante ao decreto da Assembleia 
Nacional, sob a forma de resolução, relativo à mesma Convenção.  

 Subscreve o texto da Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia Nacional, 
sob a forma de resolução, acerca da ocorrência de actos subversivos em território nacional.  

 Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia 
Nacional sobre a autorização das receitas e despesas para 1972.  

 Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia 
Nacional sobre defesa da concorrência.  

 Apresenta o parecer da Comissão dos Negócios Estrangeiros e da comissão eventual luso-brasileira para 
apreciar o pedido do Governo relativo à visita oficial do Chefe do Estado ao Brasil e subscreve uma 
proposta de resolução exprimindo o assentimento da Assembleia Nacional à ausência do Presidente da 
República para o Brasil.  

 Subscreve o texto aprovado pela Comissão de Legislação e Redacção relativo ao decreto da Assembleia 
Nacional, sob a forma de resolução, acerca da visita oficial de S. Ex.ª o Presidente da República ao 
Brasil.  

 Discute na especialidade a proposta de lei de revisão da Lei Orgânica do Ultramar.  
 Faz considerações sobre a posição de Portugal perante os acontecimentos mais recentes da política mundial.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Subscreve, com outros Deputados, a lista dos três vice-presidentes e dos dois secretários para eleição 

da Mesa.  
 Discute a apreciação dos textos dos Acordos entre os Estados Membros da Comunidade Europeia do 

Carvão e do Aço e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, por um lado, e a República Portuguesa, 
por outro lado, e entre a Comunidade Económica Europeia e a República Portuguesa, aprova os mesmos 
Acordos e subscreve, com outros Deputados, a proposta de resolução relativa à apreciação dos textos 
dos Acordos.  

 Agradece o voto exarado por ocasião da morte de seu pai.  
 Usa da palavra para saudar o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil.  
 Usa da palavra para tecer várias considerações de carácter político, nomeadamente acerca do conceito 

de paz.  
 Subscreve, com outros Deputados, o Acordo entre os Estados Membros da Comunidade Europeia do 

Carvão e do Aço e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, por um lado, e a República Portuguesa, 
por outro lado.  

 Subscreve, com outros Deputados, o Regimento da Assembleia Nacional.  
 Subscreve, com outros Deputados, o texto definitivo sobre a reforma do sistema educativo.  


