
 
 

GONÇALO CASTEL-BRANCO DA COSTA DE SOUSA MACEDO 
MESQUITELA 
Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1922-08-24. 
 
Localidade 
 Macau. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Carreira político-administrativa 
 Dedicou-se à Mocidade Portuguesa (1939), onde desempenhou funções de dirigente do Centro 

Universitário de Lisboa, no Comissariado Nacional, na Direcção dos Serviços Culturais e na Direcção dos 
Serviços de Intercâmbio; 

 Membro da Liga dos Antigos Graduados da Mocidade Portuguesa desde a sua fundação, integrando a 
sua Comissão Política; em 1965 foi vogal da Comissão Ultramarina. 

 Membro da Delegação de Moçambique ao Congresso da União Nacional (1956); 
 Presidente da Comissão Consultiva da União Nacional da Beira (1956); 
 Eleito para o Conselho Legislativo de Moçambique (1961 e 1965); 
 Eleito representante de Moçambique no Conselho Ultramarino (1961 e 1965). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Moçambique Ultramar; Negócios Estrangeiros. 
XI Moçambique Ultramar; Negócios Estrangeiros. 
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta para a constituição da Mesa definitiva da Assembleia 

Nacional.  
 Fala sobre o povoamento do ultramar.  
 Refere-se à morte do Eng. Trigo de Morais.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre mar territorial e zona contígua.  
 Requer que lhe seja fornecido o vol. IV do livro Dez Anos de Política Externa.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Henriques Nazaré sobre o problema habitacional 

das classes economicamente débeis do ultramar.  
 Fala sobre a passagem do 4º aniversário da Revolução Nacional.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Trata de problemas do povoamento do ultramar e faz considerações sobre uma moção aprovada em 

Dezembro de 1966 pela Comissão de Curadorias da O. N. U. contra Portugal.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.  
 Refere-se ao turismo em Moçambique.  
 Refere-se aos acordos celebrados entre Portugal e o Malawi.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Fala acerca da visita de um grupo de Deputados a Moçambique.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III 

Plano de Fomento e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à base v da mesma 
proposta de lei.  

 Requer que lhe seja fornecida a obra Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia.  
 Assinala a morte do comandante Correia de Barros, antigo governador-geral de Moçambique, fazendo o 

seu elogio.  
 



 
 

4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Trata de problemas de povoamento do ultramar.  
 Congratula-se com a próxima visita do Sr. Presidente do Conselho às províncias ultramarinas.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Intervém no debate, na generalidade, da proposta de lei sobre o IV Plano de Fomento.  
 Participa na discussão, na especialidade, da proposta de lei do IV Plano de Fomento.  
 Discute os votos propostos pelas Comissões de Finanças e de Economia acerca da proposta de lei de 

meios para 1974.  
 Faz considerações sobre a situação da luta contra o terrorismo em Moçambique, examinando alguns 

problemas económicos da província.  
 Agradece ao Governo as medidas tomadas com vista ò solução da situação financeira do Estado de 

Moçambique, referindo-se ainda às afirmações do Sr. Presidente do Conselho produzidas na Assembleia. 


