
GUSTAVO NETO DE MIRANDA 
Legislaturas: IX, X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1914-04-28. 
 
Localidade 
 Benguela / Angola. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Juiz Desembargador em licença ilimitada; 
 Administrador de empresas. 
 
Carreira profissional 
 Juiz de Direito no Estado da Índia, Angola e Moçambique. 
 Procurador da República junto da Relação de Luanda. Depois desta colocação, pediu licença ilimitada e 

dedicou-se à gestão de empresas; 
 Director Geral da Angol; 
 Presidente do Conselho de Administração da SOREFAME em Angola. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão de Província da União Nacional de Angola; 
 Secretário Geral do Estado da Índia; 
 Secretário Geral da Província de Angola; 
 Vogal do Conselho Ultramarino, por Angola; 
 Vogal do Conselho Económico e Social de Angola. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Angola Ultramar (Presidente). 
X Angola Política e Administração Geral e Local; Economia. 
XI Angola Política e Administração Geral e Local (Secretário). 
 
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 5.º aniversário do terrorismo em Angola, fazendo a propósito algumas considerações sobre 

o desenvolvimento económico e social dessa província.  
 Refere-se à morte do Eng.º Trigo de Morais.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre mar territorial e zona contígua.  
 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.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.  
 Faz considerações sobre o terrorismo em Angola, a propósito do 6.º aniversário da eclosão do mesmo.  
 Requer elementos sobre transporte de frutas, em navios, do ultramar e das ilhas, bem como 

informações sobre preços, importadores e quantidade de fruta importada.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma lista para a eleição dos vice-presidentes e secretários da Mesa.  
 Insiste pela satisfação de um seu requerimento sobre o problema frutífero do ultramar e sua posição no 

mercado metropolitano.  
 Discute na especialidade uma proposta de aditamento à proposta de lei do serviço militar.  
 Fala de problemas de interesse para Angola, abordados num discurso do respectivo governador-geral.  



 Refere-se ao 7.º aniversário do surto terrorista em Angola, prestando homenagem à acção das forças 
armadas na preservação da integridade nacional.  

 Requer que lhe seja fornecido o livro Vinte Anos de Defesa do Estado Português da Índia.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1966.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Subscreve, com outros Deputados, a lista para a eleição dos três Vice-Presidentes e dos dois secretários 

da Mesa.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Manuel Nazaré sobre b problema da difusão e 

defesa da língua portuguesa em Moçambique.  
 Refere-se às recentes viagens de trabalho dos Srs. Ministros do Exército e do Ultramar a Angola.  
 Faz várias considerações sobre o momento da política portuguesa, designadamente quanto à defesa do 

ultramar.  
 Refere-se à conveniência da visita de governantes às províncias ultramarinas.  
 Propõe, com outros Deputados, para 2.º Vice-Presidente o Sr. Deputado Castro Fernandes.  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Presta homenagem aos Srs. Drs. Almeida Cotta e Rui Patrício pela forma como desempenharam os 

cargos de Subsecretários de Estado do Ministério do Ultramar.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração total da proposta de lei sobre a adopção 

de medidas tendentes ao desenvolvimento da região de turismo da serra da Estrela.  
 Refere-se a diversos aspectos da integração económica de todos os territórios portugueses.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à proposta de lei sobre a criação de 

tribunais de família.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Roboredo e Silva no debate sobre as contas gerais do Estado de 

1968.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda á proposta de lei sobre a assistência 

judiciária.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Castro Salazar no debate sobre as contas gerais do Estado e da 

Junta do Crédito Público de 1968.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração ao texto sugerido pela Câmara 

Corporativa para a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos, discutindo-a na 
especialidade.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à referida proposta de lei.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Trata de alguns dos diplomas legislativos de que em breve a Assembleia se iria ocupar: a proposta de lei 

sobre a liberdade religiosa, a lei de imprensa e a revisão constitucional, designadamente o último e na 
parte respeitante ao ultramar.  

 Refere-se ao significado da última visita do Sr. Ministro da Defesa Nacional a Angola.  
 Refere-se a alguns aspectos do desenvolvimento económico de Angola, a propósito do 10.º aniversário, 

da eclosão do terrorismo naquela província.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a actividade de seguros e resseguros e subscreve, com 

outros Deputados, várias propostas de alteração à referida proposta de lei.  
 Subscreve o parecer conjunto das Comissões de Finanças, de Economia e do Ultramar acerca da referida 

proposta de lei.  
 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.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de nova redacção do artigo 8.º da Constituição.  
 Volta a intervir no debate na especialidade do texto da comissão eventual referente à revisão 

constitucional e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 93.º da 
Constituição.  

 Discute na especialidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.  
 Presta homenagem à figura e obra de Salazar, no primeiro aniversário da sua morte.  
 Subscreve as propostas de alteração à proposta de lei de imprensa apresentadas pela comissão eventual.  
 Refere-se à recente medida governamental que determinou a imediata electrificação do distrito de 

Cuanza Sul.  
 Subscreve, com outros Deputados, um requerimento no sentido de que a votação da lei de imprensa se 

faça sobre o texto recomendado pela comissão eventual.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de aditamento e eliminação ao referido texto.  



3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia Nacional relativa à comunicação do Sr. Presidente do 

Conselho acerca da conveniência de a Assembleia se pronunciar sobre a existência e a gravidade da 
subversão afecta algumas partes do território nacional.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de resolução tendente a aprovar para ratificação a 
Convenção sobre a Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses.  

 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Subscreve, com outros Deputados, o parecer das Comissões de Finanças e de Economia sobre a 

proposta da Lei de Meios para 1972.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de defesa da concorrência.  
 Refere-se ao novo regime de pagamentos interterritoriais, a propósito da exposição feita pelo Sr. 

Ministro do Ultramar sobre o assunto a um grupo de Deputados.  
 Subscreve e apresenta o relatório da comissão eventual designada para estudar a proposta de lei de 

revisão da Lei Orgânica do Ultramar Português.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração relativas à mesma proposta de lei, que 

discute na especialidade.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Subscreve o parecer da comissão eventual eleita para rever o Regimento da Assembleia Nacional.  
 Subscreve as propostas de alteração ao Regimento da Assembleia Nacional apresentadas pela comissão 

eventual.  
 Subscreve as propostas de alteração à proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado 

apresentadas pelas Comissões de Economia e Finanças.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a prestação de avales pelo Estado.  
 Subscreve as propostas de alteração à proposta de lei sobre o registo nacional de identificação 

apresentadas pela Comissão de Política e Administração Geral e Local.  
 Subscreve, com outros Deputados, o relatório das Comissões de Finanças e Economia sobre o 

aditamento à proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma resolução para o aperfeiçoamento do sistema de luta anti-

inflacionista.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de resolução à ratificação do Decreto-Lei n.º 198/72, 

de 12 de Junho.  
 Discute na generalidade e na especialidade o Regimento e subscreve, com outros Deputados, várias 

propostas de nova redacção, acrescentamento, eliminação e aditamento ao Regimento da Assembleia 
Nacional.  

 Refere-se à última comunicação do Sr. Presidente do Conselho.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Pinto Castelo Branco sobre as eleições ultramarinas.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de terras do ultramar.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de lei às diversas bases da proposta de lei de terras 

do ultramar e subscreve, com outros Deputados, várias propostas de aditamento às bases da proposta 
de lei de terras do ultramar, que discute, na generalidade e na especialidade.  

 Participa no debate acerca das contas gerais do Estado da metrópole e do ultramar e das contas da 
Junta do Crédito Público referentes a 1971.  

 
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.  
 Usa da palavra para apresentar uma moção, em nome da Comissão do Ultramar, de que é presidente, 

apoiando as palavras do Sr. Presidente do Conselho.  
 Intervém na discussão da sua moção como presidente da Comissão do Ultramar. 


