
VASCO LOPES ALVES 
Legislaturas: V. 
 
Data de nascimento 
 1898-07-04. 
 
Localidade 
 Vila Nova da Oliveirinha – Tábua / Oliveira do Hospital / Coimbra. 
 
Data da morte 
 1976-10-31. 
 
Habilitações literárias 
 Curso Naval de Guerra e Escola Prática de Torpedos e Electricidade. 
 
Profissão 
 Militar – Oficial da Armada. 
 
Carreira político-administrativa 
 Procurador à Câmara Corporativa (II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI Legislaturas); 
 Governador-geral de Angola (1943-1947); 
 Ministro do Ultramar (1958-08-14 a 1961-04-13); 
 Vogal do Conselho do Império Colonial Português (1958); 
 Director do Instituto Superior Naval de Guerra (1962-1967); 
 Director do Banco de Angola; 
 Director da Aeronáutica Naval. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Angola Colónias 

 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Intervém no debate sobre o decreto-lei que reorganiza o serviço meteorológico nas colónias.  
 Refere-se à conveniência de se criar mais uma província na região do Huambo, Angola.  
 Profere palavras de homenagem ao Sr. Presidente do Conselho pela passagem do 22.º aniversário da 

sua entrada para o Governo. 
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Fala sobre o aviso prévio relativo à execução da Lei de Reconstituição Económica.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute a proposta de lei referente às bases da organização da defesa nacional.  
 Discute as propostas de lei referentes à organização geral da aeronáutica militar e recrutamento e 

serviço militar nas forças aéreas.  
 Refere-se à alínea b) do artigo 1.º da proposta de lei da organização geral da aeronáutica militar e ao 

artigo 7.º da mesma proposta de lei.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à organização geral das forças ultramarinas.  
 Fala na generalidade na proposta de lei relativa ao exercício da actividade bancária no ultramar 
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Refere-se à viagem às províncias de Angola e de Moçambique dos Srs. Cancela de Abreu e Henrique 

Tenreiro como representantes da União Nacional.  
 Refere-se na especialidade à proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Presta homenagem à memória do ilustre homem público Vicente Ferreira, propondo um voto de pesar 

pelo seu falecimento.  
 Discute na generalidade a proposta da Lei Orgânica do Ultramar.  
 Refere-se a uma proposta de substituição do n.º 11.° do contraprojecto à proposta da Lei Orgânica do Ultramar.  
 Defende a emenda que apresentou junto com outros Srs. Deputados ao § 1.° do artigo 2.° do 

contraprojecto da Câmara Corporativa à tributação das mais valias dos produtos ultramarinos.  


