
MARTINHO DA COSTA LOPES 
Legislaturas: VII. 
 
Data de nascimento 
 1918-11-11. 
 
Localidade 
 Timor. 
 
Data da morte 
 1983. 
 
Habilitações literárias 
 Curso de Teologia dos seminários. 
 
Profissão 
 Sacerdote católico. 
 
Carreira profissional 
 Após a anexação de Timor pela Indonésia, torna-se figura incómoda para o regime de Suharto e para a 

própria hierarquia da Igreja Católica (1975); 
 Vigário-Geral de Dili, sendo responsável pela duplicação do número de católicos em Timor-Leste (1977); 
 Na sequência das veementes acusações que faz aos indonésios e ao Papa João Paulo II, é convidado a 

apresentar a resignação. É afastado compulsivamente do território, fixando-se em Lisboa, onde morreu 
(1983). 

 
Perfil político-ideológico 
 Crítico da administração colonial portuguesa, ganha o respeito e a admiração dos nacionalistas 

timorenses. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Timor Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Refere-se às necessidades da província de Timor.  
 Pede ao Governo que torne extensivas à Diocese de Díli certas regalias do pessoal missionário, 

especialmente no que diz respeitos a aposentações.  
 Associa-se à homenagem prestada ao Papa Pio XII a propósito da sua morte.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Refere-se à investidura do Sr. Major Temudo Barata na função de governador de Timor.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de alteração à Constituição Política.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Faz considerações sobre a situação dos funcionários de Timor com respeito ao regime de licença 

graciosa; reajustamento da pensão de reforma de velhos militares aposentados; direito à aposentação 
de missionários seculares; e formula votos para que se não confirme a notícia do desaparecimento do 
avião da carreira Austrália-Timor.  

 Discute as Contas Gerais do Estado, da metrópole e do ultramar, e as da Junta do Crédito Público, 
referentes ao ano de 1958.  

 Usa da palavra na sessão de homenagem ao Infante D. Henrique.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Refere-se à campanha anticolonialista.  
 Sublinha a grandeza de uma manifestação patriótica realizada em Timor.  


