
ALEXANDRE MARQUES LOBATO 
Legislaturas: VIII. 
 
Data de nascimento 
 1915-11-09 
 
Localidade 
 Lourenço Marques / Moçambique. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas. 
 
Profissão 
 Funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Redactor dos Serviços Culturais dos CTT (1948); 
 Ingressa nos quadros do Ministério do Ultramar (1955), onde desempenhará diversas funções: 

Bibliotecário; Inspector do ensino; Catalogador da Escola Superior Colonial; Secretário e Vogal da 
Comissão Executiva da Junta de Investigação do Ultramar; Chefe da 2.ª Repartição da Direcção-Geral do 
Ensino; 

 Redactor do Secretariado Nacional da Informação (SNI). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Moçambique Ultramar (Presidente). 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Faz considerações acerca da acção psicossocial do Exército em Moçambique.  
 Refere-se às relações entre Moçambique e a Metrópole e às repercussões que ali tiveram os 

acontecimentos da Índia Portuguesa.  
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Discute a proposta de lei relativa às providências destinadas a assegurar o funcionamento dos órgãos de 

Governo do Estado da Índia.  
 Requer que pelo Ministério do Ultramar lhe sejam fornecidas informações sobre o regime algodoeiro nas 

províncias ultramarinas.  
 Ocupa-se de problemas de interesse para a província de Moçambique.  
 Refere-se a alguns aspectos políticos de Moçambique.  
 Faz considerações sobre problemas ultramarinos.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Aprecia a intervenção do Sr. Lopes Roseira feita no dia 12 de Dezembro.  
 Fala sobre questões de integração.  
 Intervém no debate sobre a proposta de lei de alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.  
 Requer vários elementos, a fornecer pela Presidência do Conselho, sobre órgãos consultivos de âmbito 

nacional dependentes de todos os Ministérios civis.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Subscreve o aviso prévio, apresentado pelo Sr. Veiga de Macedo de apoio à política ultramarina do 

Governo.  
 Requer, com outros Srs. Deputados, que seja submetido à ratificação expressa da Assembleia o Decreto-

Lei n.º 45.398, que autoriza a emissão de um empréstimo externo, amortizável, até ao montante de 15 
milhões de dólares.  

 Refere-se ao significado da visita do presidente da Fundação Calouste Gulbenkian a Angola e 
Moçambique.  

 Faz o elogio do Sr. Deputado Vasques Tenreiro, recentemente falecido.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre política ultramarina do Governo e subscreve, com outros Srs. 

Deputados, uma moção sobre o mesmo assunto.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre educação nacional.  



 Toma parte no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) e as contas da Junta do 

Crédito Público referentes a 1962.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Faz considerações a propósito da visita do Chefe do Estado a Moçambique.  
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967 e 

subscreve, com outros Deputados, uma moção acerca da mesma proposta de lei.  
 Fala sobre assuntos de ordem desportiva de interesse para Moçambique.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1965.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado de 1963.  
 Refere-se a problemas da informação na província de Moçambique.  


