
FRANCISCO HIGINO CRAVEIRO LOPES 
Legislaturas: IV, V. 
 
Data de nascimento 
 1894-04-12. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Data da morte 
 1964-09-02. 
 
Habilitações literárias 
 Curso de Cavalaria da Escola do Exército; 
 Curso de Piloto Militar, em França (1916). 
 
Profissão 
 Oficial da Força Aérea. 
 
Carreira profissional 
 Alferes (1915); 
 Ingressa na Aeronáutica Militar Portuguesa (1916); 
 Durante a I Grande Guerra combate nas campanhas e África contra os alemães (1917); 
 Comandante da Base Aérea de Tancos (1939); 
 Comandante-geral da Aeronáutica (1941); 
 Comandante da Base Aérea n.º 4, da Ilha Terceira (1947); 
 General (1949); 
 Comandante da 3.ª Região Militar, em Tomar (1951). 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Câmara Municipal de Sintra (1926); 
 Governador do Distrito de Damão e Chefe de Gabinete do Governador-Geral do Estado da Índia (Década 

de 1930); 
 Comandante geral da Legião Portuguesa (1944-1950); 
 Presidente da República (1951-1958). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Coimbra Defesa Nacional; Obras Públicas e Comunicações.  
V Coimbra Defesa Nacional. * 

* Interrompe o mandato no fim da 2.ª Sessão Legislativa para desempenhar as funções de Presidente da 
República. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Refere-se à inauguração da Companhia de Transportes Aéreos e ao acordo assinado entre os Governos 

Português e Britânico sobre aeronáutica civil.  
 Refere-se à morosidade com que é paga a primeira pensão do Montepio dos Servidores do Estado e 

apresenta um requerimento a este respeito.  
 Discute os acordos entre Portugal e a Grã-Bretanha e Irlanda do Norte sobre serviços aéreos.  
 Refere-se à proposta de lei de organização hospitalar.  
 Requer informações sobro assuntos escolares.  
 Entra na discussão da proposta de lei do regime jurídico dos casais agrícolas e envia uma moção.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Refere-se à inauguração, da carreira de navegação aérea entre Lisboa-Luanda-Lourenço Marques e fala 

na organização dos serviços aéreos. 
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Não regista intervenções.  



4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Comemora a entrada, há vinte anos, do Sr. Presidente do, Conselho no Governo como Ministro das 

Finanças.  
 Discute a proposta de lei que introduz alterações na lei do recrutamento e serviço militar.  
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Justifica a necessidade da criação imediata do Ministério da Defesa Nacional.  
 Discute o projecto de lei sobre uma amnistia e revogação das leis de banimento.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Não regista intervenções. Mandato suspenso para desempenhar as funções de Presidente da República. 


