
CUSTÓDIA LOPES 
Legislaturas: VIII, IX, X. 
 
Data de nascimento 
 1919-08-18. 
 
Localidade 
 Lourenço Marques / Moçambique. 
 
Data da morte 
 Década de 1990. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Filologia Clássica pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Professora do Ensino Secundário. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Moçambique Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
IX Moçambique Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
X Moçambique Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Protesta contra a atitude do Governo da União Indiana relativa ao Estado Português da Índia.  
 Faz considerações sobre a juventude universitária e pede a criação de estudos superiores em 

Moçambique.  
 Ocupa-se do ensino primário na mesma província.  
 Discute a Conta Geral do Estado, as contas das províncias ultramarinas e as da Junta do Crédito Público 

referentes ao ano de 1960.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Trata de problemas de Moçambique.  
 Recorda a vida e a obra do falecido cardeal D. Teodósio de Gouveia.  
 Discute a proposta de lei de alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Participa no debate do aviso prévio sobre política ultramarina do Governo.  
 Toma parte no debate do aviso prévio sobre educação nacional e subscreve, com outros Srs. Deputados, 

uma moção acerca do mesmo aviso prévio.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional e subscreve, com outros Srs. Deputados, 

uma moção acerca do mesmo aviso prévio.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Fala sobre a viagem do Chefe do Estado a Moçambique.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a propriedade da farmácia.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) de 1963.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Fala sobre a urgência em se resolver o problema da urbanização das áreas suburbanas de Lourenço 

Marques.  
 Refere-se à morte do Eng.º Trigo de Morais.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Henriques Nazaré sobre o problema habitacional 

das classes economicamente débeis do ultramar.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.  
 Fala sobre as tempestades verificadas em Moçambique.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.  



3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei do serviço militar.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração de vários artigos da mesma proposta de lei.  
 Requer que lhe seja fornecido o livro Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o ensino liceal a cargo do Estado.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Manuel Nazaré sobre o problema da difusão e 

defesa da língua portuguesa em Moçambique.  
 Apoia uma emenda sugerida pelo Sr. Deputado Veiga de Macedo em relação ao último número da 

moção apresentada pelo avisante no encerramento do debate, subscrevendo-a com ele e outros 
Deputados, e sugere uma alteração da redacção.  

 Participa no debate do aviso prévio dos Srs. Deputados José Alberto de Carvalho e Elísio Pimenta sobre 
a defesa da língua portuguesa e subscreve, com outros Deputados, a moção apresentada no 
encerramento do referido debate.  

 Põe em relevo o significado da visita do governador-geral de Angola à província de Moçambique.  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Faz considerações acerca da informação no estrangeiro sobre o ultramar português.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1968.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e 

a sociedade moderna.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de moção relativa ao aviso prévio atrás referido.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Refere-se à acção de Portugal no seio das Nações Unidas e às atitudes deste organismo internacional 

relativamente à nossa política ultramarina.  
 Subscreve, com outros Deputados, algumas propostas de alteração à proposta de lei sobre a actividade 

teatral, subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à referida proposta de lei e 
intervém na discussão na especialidade da referida proposta de lei.  

 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a protecção do 
cinema nacional.  

 Preconiza o incremento do ensino da língua portuguesa no ultramar, particularizando aspectos do 
problema em Moçambique.  

 Subscreve, com outros Deputados, a proposta de candidatura do Sr. Amílcar Mesquita para 2.º 
secretário da Mesa.  

 Assinala a celebração do dia da comunidade luso-brasileira.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  
 Refere-se à maneira como se estava processando a visita do Sr. Ministro do Ultramar ao Malawi.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Requer elementos sobre o número de médicos, veterinários e engenheiros em serviço do Estado na 

província de Moçambique e também informações sobre o número de portugueses residentes na África 
do Sul e de emigrantes para este país nos últimos dez anos.  

 Agradece ao Governo as medidas tomadas a favor das vítimas das inundações do rio Limpopo e refere-
se ao curso dirigido pelo Governador-Geral às forças económicas de Moçambique.  

 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação.  
 Subscreve, com outros Deputados, a moção com que é encerrado o debate do aviso prévio sobre 

urbanização e habitação.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Lopes da Cruz discute na generalidade a proposta de lei de 

revisão da Lei Orgânica do Ultramar.  
 Discute na generalidade a mesma proposta de lei e subscreve, com outros Deputados, várias propostas 

de alteração relativas à mesma proposta de lei.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Refere-se aos diversos problemas do ultramar e preconiza uma maior informação sobre eles.  
 Congratula-se com a aprovação, pelo Conselho Legislativo do Estado de Moçambique, do Diploma Legis-

lativo n.º 115/72.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Sá Viana Rebelo acerca dos cursos de educação e serviço social no 

ultramar.  



 Participa no debate do aviso prévio sobre a toxicomania e subscreve, com outros Deputadas, uma 
moção, no final do debate.  

 Participa no debate do aviso prévio sobre a indústria do turismo no desenvolvimento económico e social 
do ultramar.  

 Faz um aparte à participação do Sr. Barreto de Lara, no aviso prévio sobre a indústria do turismo no 
desenvolvimento económico e social do ultramar.  

 Discute, na generalidade e subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alterações e uma 
proposta de aditamento à proposta de lei de reforma do sistema educativo.  

 Discute na especialidade, a proposta de lei de reforma do sistema educativo.  
 Refere-se à necessidade da criação de cursos de administração ultramarina. 


