
MANUEL FRANÇA VIGON 
Legislaturas: IV, V. 
 
Data de nascimento 
 1906-04-15. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Data da morte 
 1974. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Funcionário superior da organização corporativa. 
 
Carreira profissional 
 Assistente dos Serviços de Acção Social do INTP. Neste organismo, foi ainda: Delegado junto do 

Estaleiro Naval da Administração Geral do Porto de Lisboa e Chefe da 1.ª Repartição (1936-1942). 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal da Comissão Concelhia de Lisboa da União Nacional; 
 Vogal da Comissão Executiva da União Nacional (1947-1950); 
 Comandante de Terço da Legião Portuguesa; 
 Vogal do Conselho Técnico Corporativo; 
 Vogal e Vice-presidente da Junta Central das Casas do Povo; 
 Vogal do Conselho Superior de Acção Social e colaborador do Centro de Cultura Popular da FNAT; 
 Representante do Governo na Sociedade de Minas da Borralha; 
 Representante do Governo no Grémio Nacional dos Industriais Metalomecânicos. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Beja Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência Social. 
V Beja Legislação e Redacção; Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Discute a proposta de lei de organização hospitalar.  
 Refere-se ao desemprego rural de todos os anos no Alentejo.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Discute a proposta de lei relativa aos estabelecimentos fabris do Ministério da Guerra.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Figueiroa Rego acerca do problema das lãs, apresentando uma moção.  
 Pede licença para retirar a sua moção ao mesmo aviso prévio.  
 Discute o relatório geral da comissão de inquérito aos elementos da organização corporativa.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Nunes Mexia sobre os aspectos económicos e sociais da produção e 

industrialização da cortiça.  
 Refere-se ao que disse o Sr. Cerveira Pinto sobre os Serviços Médico-Sociais da Federação das Caixas de 

Previdência.  
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Refere-se a vários casos de despedimento do trabalho de dirigentes dos sindicatos nacionais ou de 

diminuição da sua situação profissional. 



2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Profere palavras de pesar pelo falecimento do Sr. Antunes Guimarães.  
 Manifesta a sua satisfação pelo que o Sr. Ministro da Economia declarou à imprensa acerca do preço da 

electricidade.  
 Refere-se ao artigo 5.º da proposta de lei de revisão da Constituição.  
 Pede a atenção do Governo para a situação dos funcionários abrangidos pelo § 3.º do artigo 490.º do 

Código Administrativo.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Não regista intervenções. 
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Refere-se à acção da Legião Portuguesa nos exercícios de defesa civil que houve no Entroncamento, no 

desempenho da missão que a este respeito lhe está cometida, e faz a história da actividade daquela 
Legião através dos seus anos de existência.  

 Discute o aviso prévio tio Sr. Manuel Cerqueira Gomes acerca da previdência social. 


