
ANTÓNIO CORTÊS LOBÃO 
Legislaturas: I, II, III, IV, V, VI, VII. 
 
Data de nascimento 
 1892-02-22. 
 
Localidade 
 Serpa / Beja. 
 
Habilitações literárias 
 Curso Militar; 
 Licenciatura em Engenharia. 
 
Profissão 
 Oficial do Exército. 
 
Carreira profissional 
 Director-adjunto do Caminho de Ferro do Sul e Sueste (1927); 
 Chefe do Centro de Mobilização de Engenharia; 
 Oficial do Batalhão de Caminhos de Ferro. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vereador da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Lisboa (1933); 
 Presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Lisboa. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 
III 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

IV Beja Obras Públicas e Comunicações; Defesa Nacional. 
V Beja Obras Públicas e Comunicações. 
VI Beja Defesa Nacional. 
VII Beja Defesa Nacional. 
 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Apoia a moção relativa ao aviso prévio do Sr. Schiappa de Azevedo, que regula os vencimentos dos 

Ministros. 
 Participa na discussão da proposta de lei n.º 4, relativa às instituições de previdência social.  
 Entra no debate, na especialidade, sobre a proposta de lei n.º 3, referente às alterações à Constituição 

Política. 
 Entra no debate e discussão da proposta de lei de reconstituição económica. 
 Discute a proposta de lei n.º 5, relativa à organização sindical dos ferroviários. 
 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. 
 Discute a proposta de lei n.º 17, sobre a reorganização do Conselho General da Armada. 
 Aprecia e apoia o projecto de lei do Sr. José Cabral, sobre a construção de uma estátua a Sidónio Pais. 
 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) 
 Discute o projecto de lei relativo à colocação dos diplomados pelas escolas de ensino técnico 

profissional.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Lobo da Costa, relativo à equiparação dos comissários e chefes de polícia 

aos oficiais do exército, em certas disposições.  



 Discute o projecto de lei referente à transferência para as companhias de seguros da responsabilidade 
por acidentes de automóveis.  

 Discute a proposta de lei referente à reorganização do Ministério da Instrução.  
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Discute a proposta de lei relativa aos petróleos brutos.  
 Fala a respeito da proposta de lei sobre hidráulica agrícola.  
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Lobo da Costa que trata da situação dos delegados do Governo junto de 

empresas e companhias.  
 Fala acerca da moção do Sr. Querubim Guimarães, apresentada na sessão anterior, respeitante à 

substituição do nome da Rua do Grémio Lusitano.  
 Discute a proposta da lei da organização corporativa da agricultura.  
 Discute e fala várias vezes sobre as propostas de lei sobre recrutamento militar e organização geral do 

exército.  
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Fala acerca do aviso prévio do Sr. Pinto de Mesquita relativo ao novo regime de administração municipal 

de Lisboa e Porto.  
 Fala acerca do aviso prévio do Sr. Álvaro Morna relativo ao problema hidráulico do Mondego.  
 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Fala acerca da proposta de lei de receitas e despesas para o ano de 1939.  
 Refere-se ao decreto-lei n.º 29.389, que reorganiza os serviços da Câmara Municipal de Lisboa.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Refere-se ao diploma que reorganizou os serviços da Câmara Municipal de Lisboa.  
 Lembra o movimento de 7 de Fevereiro e os que na defesa do Estado Novo ficaram mutilados ou 

pereceram.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Fala sobre o decreto-lei n.º 31.107, que insere várias disposições relativas ao casamento dos militares 

em serviço activo.  
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Julga que, pelo que verificou numa das conferências do Sr. Ministro do Interior feitas através do País, a 

reeleição do Sr. Presidente da República deve representar um triunfo.  
 Entra no debate do aviso prévio do Sr. Melo Machado acerca da hidráulica agrícola.  
 Entra no debate, na especialidade, da proposta de lei criando um imposto sobre os lucros 

extraordinários de guerra.  
 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Refere-se a umas greves de operários, tendo referências elogiosas para o procedimento da classe 

ferroviária.  
 Entra no debate relativamente às Contas Gerais do Estado de 1941.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Entra no debate da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1944.  
 Entra no debate acerca da proposta de lei relativa ao Estatuto da Assistência Social.  
 Fala sobre o projecto de lei relativo à frequência do curso de oficiais milicianos pelos alunos de 

arquitectura das Escolas de Belas Artes.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de electrificação do País.  
 Faz considerações sobre a classe ferroviária.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei de receitas e despesas para 1945.  
 Entra no debate, na generalidade, da proposta de lei de fomento e reorganização industrial.  
 Comemora o aniversário do movimento revolucionário de 7 de Fevereiro de 1927.  
 Envia um requerimento pedindo cópias dos relatórios das inspecções à Junta Nacional dos Produtos 

Pecuários e à Comissão Reguladora do Comércio de Metais.  
 Presta as suas homenagens ao Sr. Ministro dá Guerra pela passagem do 9.º ano em que entrou para o 

Governo como Subsecretário de Estado da Guerra.  
 Discute a proposta de lei de coordenação dos transportes terrestres.  
 Refere-se ao novo regime cerealífero.  
 Refere-se à maneira como está sendo interpretado o decreto n.º 23.461, que trata da caça.  
 



IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Refere-se, a propósito de um telegrama de saudação dos estudantes universitários de Lisboa ao Sr. 

Presidente do Conselho, à conveniência de se olhar pela educação da mocidade.  
 Refere-se à situação difícil da pequena lavoura trigueira do distrito de Beja e também à matança 

desordenada de porcos.  
 Recorda a data de 7 de Fevereiro, prestando as suas homenagens à memória dos que se bateram pela 

vitória do Estado Novo.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Recorda a passagem do aniversário do movimento de 7 de Abril, saudando os que o combateram.  
 Discute o relatório geral da comissão de inquérito aos elementos da organização corporativa.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Requer informações, pelo Ministério da Economia, sobre trigos, milho e adubos.  
 Envia um aviso prévio com a assinatura também do Sr. Nunes Mexia, relativamente ao problema do 

trigo.  
 Discute o mesmo aviso prévio.  
 Profere palavras de homenagem ao Sr. Presidente do Conselho pela passagem do 20.º ano da sua 

entrada para o Governo.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Refere-se à venda de um lote de propriedades no concelho de Beja que ao Estado interessava adquirir 

para efectuar a sua divisão.  
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Requer, pelo Ministério da Economia, informações respeitantes, dentro de certos anos, a trigo 

importado, farinha de trigo espoada para consumo e respectivos consumidores inscritos, número de 
padarias e contingentes atribuídos a cada uma.  

 Discute o aviso prévio do Sr. Galiano Tavares sobre contratos colectivos de trabalho, Casas do Povo e 
salário familiar.  

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1951.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1952.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Refere-se a um decreto publicado que fixa as normas para a distribuição de energia eléctrica no Baixo 

Alentejo.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre colonização de zonas beneficiadas pelas obras de 

fomento hidroagrícola concluídas ou em curso.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Insiste num pedido de informações anteriormente formulado ao Ministério da Economia.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Amaral Neto acerca da necessidade de se modificarem algumas disposições 

do novo Código da Estrada.  
 Recorda a data da revolução de 7 de Fevereiro de 1927.  
 Discute as Contas Gerais do Estado de 1953.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Recorda o movimento de 18 de Abril de 1925 e exalta a figura do marechal Carmona.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Presta homenagem à memória do Presidente Sidónio Pais.  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Recorda a revolta do 7 de Fevereiro de 1927.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Refere-se ao aniversário da revolução de 28 de Maio de 1926.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Não regista intervenções.  



4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Refere-se a mais um aniversário da revolução de 7 de Fevereiro de 1927.  


