JOÃO LOPES DA CRUZ
Legislaturas: X.
Data de nascimento
 1927-03-28.
Localidade
 Paranhos da Beira / Seia / Guarda.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (1953);
 Aprovado no concurso de habilitações para Juiz de Direito (1962).
Profissão
 Notário;
 Magistrado.
Carreira profissional
 Concluído o curso, ingressa na magistratura, prestando serviço nas comarcas de Tabuaço, Olhão e
Lisboa;
 Nomeado Notário no Ultramar, foi colocado em Quelimane;
 Designado para Delegado do Procurador da República em Portugal Continental.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
X
Moçambique

Comissões
Ultramar.

Intervenções parlamentares
X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)



Refere-se a problemas da economia ultramarina, focando de maneira especial a importância do
empreendimento de Cabora Bassa.
Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1968.

2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)






Refere-se à anunciada revisão constitucional na parte respeitante ao ultramar.
Fala sobre os efeitos do temporal recentemente ocorrido no distrito da Zambézia e enaltece o
movimento de solidariedade gerado em torno das vítimas da tragédia.
Participa no debate sobre as contas gerais do Estado de 1969.
Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional e subscreve, com
outros Deputados, uma proposta de nova redacção do artigo 8.º da Constituição.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)




Faz considerações sobre o impacte da execução do plano rodoviário de Moçambique, programado para o
período de 1971-1979, no desenvolvimento global da província.
Discute na generalidade a proposta de alterações à Lei Orgânica do Ultramar.
Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alterações relativas à mesma proposta de lei.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)





Subscreve, com outros Deputados, duas propostas de aditamento ao Regimento da Assembleia
Nacional.
Ocupa-se da comercialização de certos produtos no Estado de Moçambique.
Refere-se à obra da barragem de Cabora Bassa e a diversos outros problemas da região banhada pelo
rio Zambeze.
Discute, na especialidade, a proposta de lei de terras do ultramar e subscreve, com outros Deputados,
várias propostas de emenda e várias propostas de aditamento à proposta de lei sobre terras do
ultramar.

