
TITO DE CASTELO BRANCO ARANTES 
Legislaturas: V, VI, VII, VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1900-10-30. 
 
Localidade 
 Carnaxide / Lisboa. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Perfil político-ideológico 
 Fiel ao regime, foi sempre um homem de confiança de Salazar. 
 
Carreira político-administrativa 
 Ainda Salazar era ministro da Finanças, quando começo a sua colaboração com o regime, com a sua 

inclusão numa comissão também composta por Marcelo Caetano, Teotónio Pereira e Pulido Garcia para 
estudar o “Seguro de Crédito”. 

 Vogal da X Comissão Executiva da União Nacional (1950). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Lisboa Verificação de Poderes. 
VI Lisboa Verificação de Poderes. 
VII Lisboa Política e Administração Geral e Local. 
VIII Lisboa Negócios Estrangeiros. 
IX Lisboa Negócios Estrangeiros. 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Discute, a proposta da Comissão de Legislação e Redacção para a antecipação da revisão constitucional.  
 Envia um aviso prévio relativo à carteira profissional dos empregados de escritório.  
 Realiza este seu aviso prévio.  
 Profere palavras de homenagem ao Sr. Presidente do Conselho pela passagem do 22.º aniversário da 

sua entrada para o Governo.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Realiza o seu aviso prévio sobre a mecânica dos assentos do Supremo Tribunal de Justiça.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de revisão da Constituição e do Acto Colonial.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Refere-se à questão do número de apelidos familiares. 
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Aplaude a atitude do Sr. Ministro da Economia concedendo periodicamente entrevistas à imprensa e 

refere-se a certa reunião, a coberto de menores, no sentido de uma manifestação no seu fundo 
comunista.  

 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Secunda as considerações produzidas pelo Sr. Pereira Viana acerca da viagem do Sr. Ministro da 

Marinha à América do Sul. 
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Não regista intervenções.  
 



4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Enuncia um aviso prévio sobre a situação dos magistrados e funcionários judiciais.  
 Discute na generalidade a proposta de lei que introduz alterações na Lei n.º 2030 (Lei do Inquilinato).  
 Pede que seja efectivado o seu aviso prévio sobre a situação dos magistrados e funcionários judiciais. 
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Enaltece a vitória conseguida no Brasil pelo atleta português Manuel Faria e pede que lhe seja concedido 

o mais alto galardão desportivo.  
 Exalta a figura de D. Elisa de Sousa Pedroso, recentemente falecida, e pede que a sua casa seja 

transformada num museu-pousada para artistas. 
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Não regista intervenções.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Discute a proposta de lei sobre o arrendamento da propriedade rústica. 
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Analisa a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1963.  
 Fala sobre a acção dos madeirenses na colonização do planalto de Huíla, a propósito do centenário da 

cidade de Sá da Bandeira.  
 Congratula-se com o surto de obras em curso na Madeira.  
 Requer vários elementos, a fornecer pelos Ministérios das Comunicações e Ultramar, sobre a criação de 

uma zona franca no porto de Lisboa e em Cabo Verde, e pelo Ministério das Finanças sobre estudos 
relativos ao estabelecimento em Lisboa de zonas para a venda de mercadorias em regime de franquia. 

3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o regime jurídico dos, acidentes de trabalho e doenças 

profissionais.  
 Apresenta várias propostas de alteração a algumas bases e de aditamento de bases novas da mesma 

proposta de lei.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração de algumas bases da mesma proposta 

de lei.  
 Subscreve, isoladamente, várias propostas de alteração de algumas bases da mesma proposta de lei.  
 Discute na especialidade várias bases da mesma proposta de lei. 
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Chama a atenção do Governo para a situação dos inválidos da guerra de 1914-1918.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Faz considerações sobre algumas matérias do novo Código Civil. 
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Trata do problema dos seguros do ramo «Automóvel» e faz alguns apartes a uma intervenção do Sr. 

Cunha Araújo sobre o mesmo assunto.  
 Subscreve, com outros Deputados, um projecto de lei de alteração do artigo 667.º do Código de 

Processo Penal. 
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Não regista intervenções.  


