ARTUR LEAL LOBO DA COSTA
Legislaturas: I.
Data de nascimento
 1882-11-14.
Localidade
 Coimbra.
Data da morte
 1963-12-03.
Habilitações literárias
 Curso da Escola de Guerra.
Profissão
 Oficial do Exército.
Carreira profissional
 Comandou várias unidades militares, em Coimbra e Lisboa;
 Chefe da Repartição de Ligações do Ministério a Guerra;
 Director da Casa de Reclusão do Governo Militar de Lisboa.
Perfil político-ideológico
 Republicano convicto, toma parte na intentona republicana de 1908-01-28;
 Como Alferes, participa na repressão da insurreição monárquica de Paiva Couceiro (1911);
 Desgostoso com o estado da I República, adere ao 28 de Maio (1926);
 Recusa participar no “Golpe dos Fifis”, para que teria sido aliciado pelo seu cunhado, Fidelino de
Figueiredo (1927);
 Terá um papel importante como mediador entre os militares mais radicais, o presidente Carmona e
Oliveira Salazar, nos primeiros tempos a Ditadura Militar.
Carreira político-administrativa
 Governador Civil de Coimbra (1921-1922 e 1927);
 Governador Civil do Porto (1931-1932);
 Vogal da 4.ª Subsecção (Administração Política e Civil) do I Congresso da União Nacional (1934);
 Governador Civil de Lisboa (1937-07-27 a 1944-10-09);
 Desvincula-se da União Nacional (1947);
 Governador Civil do Funchal (1948-12-17 a 1949-06-02).
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
I
Não existiam círculos nem Comissões permanentes. *
* Renuncia ao mandato em 1937 para ocupar as funções de Governador Civil de Lisboa.
Intervenções parlamentares
I Legislatura (1935-1938)

1.ª Sessão Legislativa (1935)










Apresenta dois requerimentos pedindo algumas informações.
Apresenta um projecto de lei sobre sindicâncias e inquéritos.
Apresenta um projecto de lei sobre empréstimos a oficiais do exército e da armada.
Apresenta um projecto de lei sobre seguros de vida de funcionários públicos.
Apresenta um projecto de lei sobre o contrato com a Companhia dos Telefones (instalação de
registadores de chamadas telefónicas).
Envia para a Mesa um projecto de lei sobre limite máximo de vencimentos dos funcionários.
Envia para a Mesa um projecto de lei sobre o uso de automóveis por funcionários do Estado.
Envia para a Mesa uma exposição do Sr. capitão aviador Joaquim Almeida Baltasar, sobre a qual borda
considerações.
Pede o cumprimento da lei que proíbe as touradas de morte.











Por sua petição são nomeadas duas comissões que, no Porto e em Lisboa, prestem homenagem, no dia
do respectivo aniversário, aos defensores da ordem vítimas da revolução de 7 de Fevereiro de 1927.
Entra na discussão e debate da proposta de lei sobre o Conselho Superior de Defesa Nacional.
Discute a proposta de lei sobre a criação do Conselho Superior do Exército.
Entra no debate sobre a proposta de lei que regula a promoção de oficiais para o quadro dos serviços
auxiliares do Exército.
Entra no debate do projecto de lei sobre seguros de vida dos funcionários públicos.
Discute a proposta de lei n.º 17, sobre a reorganização do Conselho General da Armada.
Defende o seu projecto de lei sobre a condução de animais, que acaba por retirar.
Entra na discussão da proposta de lei que reorganiza os serviços de assistência aos tuberculosos do
Exército.
Entra do debate da proposta de lei n.º 47, que estabelece o novo programa para a promoção de furriéis
a segundos sargentos.

2.ª Sessão Legislativa (1935-1936)










Faz um aviso prévio sobre a situação dos chefes de polícia, quanto a uniformes e a equiparação a
tenentes.
Requer nota dos comissários e delegados do Governo junto de certas entidades.
Refere-se ao projecto de lei relativo a sindicâncias e inquéritos, apresentando várias propostas de
emendas.
Refere-se ao seu projecto de lei, respeitante a automóveis em serviço dos funcionários do Estado, e
repete o seu requerimento a pedir nota, pelo Ministério do Interior, das despesas feitas com automóveis
por esse Ministério ou organismos autónomos.
Faz um requerimento pedindo esclarecimentos sobre assuntos vários, relativos à Administração Geral do
Porto de Lisboa.
Fala sobre a ratificação do decreto n.º 26.154, referente à Campanha de Auxílio aos Pobres no Inverno.
Realiza o seu aviso prévio e apresenta uma moção acerca da equiparação dos comissários e chefes de
polícia aos oficiais do exército, em certas disposições.
Discute a proposta de lei referente à reorganização do Ministério da Instrução.

3.ª Sessão Legislativa (1936-1937)







Apresenta um aviso prévio acerca da situação dos representantes do Governo junto de diversos
organismos.
Realiza o seu aviso prévio e apresenta uma moção.
Refere-se a uma carta do Sr. Alberto Xavier em resposta a considerações que fez quando realizou o seu
aviso prévio.
Envia um requerimento pedindo informações sobre assuntos relativos aos serviços telefónicos da
Companhia Anglo-Portuguesa.
Envia um aviso prévio em que deseja tratar dos serviços telefónicos da Companhia Anglo-Portuguesa.
Discute as propostas de lei sobre o recrutamento militar e a organização geral do exército.

