
FRANCISCO JOSÉ LOPES ROSEIRA 
Legislaturas: VIII. 
 
Data de nascimento 
 1907-07-01. 
 
Localidade 
 S. Tomé e Príncipe. 
 
Habilitações literárias 
 Frequência do 6.º ano dos liceus (área de Ciências). 
 
Profissão 
 Funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Chefe de Repartição da Câmara Municipal de Luanda. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal da Comissão da Província de Angola da União Nacional. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Angola Ultramar. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Faz considerações sobre vários aspectos da política ultramarina portuguesa.  
 Trata de diversos problemas relativos ao ultramar.  
 Discute a proposta de lei sobre alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 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 no montante de 15 
milhões de dólares.  

 Participa no debate do aviso prévio sobre política ultramarina do Governo.  
 Fala sobre a situação dos municípios de Angola.  
 Pede, em nota de perguntas, elementos sobre a crise dos serviços judiciais do ultramar e a unificação 

destes com os da metrópole.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.  
 Fala do custo de vida e da situação dos condutores de máquinas e electricidade dos CTT em Angola.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Refere-se à próxima realização em Lisboa do Congresso das Comunidades Portuguesas.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre indústrias extractivas e subscreve, com outros Deputados, a 

moção aprovada no final do mesmo debate.  
 Requer várias informações sobre o funcionamento dos serviços judiciais no ultramar.  
 Expõe e comenta o que se passou com um concurso para professor do Instituto de Medicina Tropical.  
 Alude à crise da lavoura.  


