
FRANCISCO DE NÁPOLES FERRAZ DE ALMEIDA E SOUSA 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1921-07-28. 
 
Localidade 
 Coimbra. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia pela Universidade do Porto; 
 Licenciatura em Ciências Físico-Químicas pela Universidade de Coimbra; 
 Especialização em Metalurgia em Paris. 
 
Profissão 
 Engenheiro; 
 Gestor. 
 
Carreira profissional 
 Dirigiu diversas instalações e fábricas metalúrgicas nas cidades de Lisboa e Coimbra; 
 Chefe de Serviços da Hidroeléctrica do Cavado; 
 Gerente da Fundição do Rio Sousa, Lda.; 
 Administrador da CIMNOR; 
 Vice-presidente da Associação Industrial Portuense; 
 Administrador do Jornal de Notícias. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente da Comissão Distrital do Porto da União Nacional; 
 Presidente do Grémio dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos do Norte; 
 Vereador substituto da Câmara Municipal do Porto. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Porto Economia. 
 
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.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Economia sobre a referida proposta de lei.  
 Refere-se às implicações da recente publicação do novo Regime Jurídico do Contrato Individual de 

Trabalho.  
 Lamenta a fuga de capitais portugueses para o estrangeiro.  
 Trata do problema da escassez e falta de internacionalização dos transportes aéreos que servem o Norte 

do País.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Foca o problema dos preços do ferro praticados pela Siderurgia Nacional.  
 A propósito da homenagem prestada pelo Sr. Ministro da Educação Nacional ao Prof. Doutor Mário Silva, 

sugere a revisão de certas situações que levaram em tempos ao afastamento de alguns valores 
nacionais das posições justamente conquistadas.  

 Volta a referir-se ao problema dos preços do ferro praticados pela Siderurgia Nacional.  
 Volta a referir-se ao mesmo problema.  
 Discute na generalidade o projecto de lei sobre a reabilitação e integração social de indivíduos 

deficientes.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda ao referido projecto de lei e intervém na 

discussão na especialidade.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Correia da Cunha sobre o ordenamento do território e 

subscreve, com outros Deputados, uma proposta de moção sobre a matéria do referido aviso prévio.  
 Assinala a passagem do centenário do nascimento do industrial Alfredo da Silva.  



 Refere-se ao significado e importância da visita do SR. Ministro dos Negócios Estrangeiros a Espanha.  
 Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa e subscreve, com outros Deputados, 

uma proposta de aditamento ao texto da comissão eventual referente à lei de imprensa.  
 Faz um aparte a uma intervenção do Sr. Duarte de Oliveira no debate na especialidade do texto da 

comissão eventual referente à lei de imprensa.  
 Discute na especialidade o referido texto da comissão eventual.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Discute na generalidade a proposto de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Subscreve, com outros Deputados, o parecer das Comissões de Finanças e de Economia sobre a 

proposta de Lei de Meios para 1972.  
 Refere-se às deficiências dos transportes aéreos no Norte do País.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre a defesa da concorrência e 

subscreve, com outros Deputados, propostas de aditamento e de emenda à referida lei.  
 Refere-se a problemas relativos ao porto de Leixões.  
 Apresenta como relator o parecer da Comissão de Economia relativo à proposta de lei sobre fomento 

industrial.  
 Lamenta as deficiências das ligações aéreas da TAP entre o Porto e o resto da Europa.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Trigo Pereira discute na generalidade a proposta de lei sobre 

fomento industrial.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre fomento industrial, subscreve uma 

proposta de substituição e várias propostas de alteração à mesma proposta de lei.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Subscreve, na especialidade, a proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado.  
 Fala acerca de doentes sem meios e cujos males não têm possibilidade de tratamento em Portugal.  
 Congratula-se com o alargamento da pista do Aeroporto de Pedras Rubras e com o anunciado 

estabelecimento de duas carreiras aéreas semanais do Porto para Paris.  
 Faz algumas considerações acerca do porto de Leixões e da barra do Douro.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre os meios de comunicação social e problemática da informação.  
 Discute, na generalidade e na especialidade, a proposta de lei sobre agrupamentos complementares de 

empresas.  
 Refere-se ao desequilíbrio socioeconómico existente entre as várias regiões do País, nomeadamente 

entre Lisboa e Porto.  
 Usa da palavra para tecer algumas considerações acerca da Universidade do Porto.  
 Defende a descentralização das escolas militares.  
 Faz um aparte à comunicação do Sr. Ramiro Queirós acerca dos problemas da região do Porto.  


