
CASTILHO SERPA DO ROSÁRIO NORONHA 
Legislaturas: V, VI, VII. 
 
Data de nascimento 
 1887-09-21. 
 
Localidade 
 Neurá / Estado da Índia. 
 
Data da morte 
 1966. 
 
Habilitações literárias 
 Curso de Teologia. 
 
Profissão 
 Sacerdote católico. 
 
Carreira profissional 
 Cónego da Sé de Goa, desempenhou várias funções no topo da hierarquia da Diocese de Goa; 
 Vogal do Conselho de Administração da Navegação da Índia; 
 Vice-presidente do Instituto Vasco da Gama. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal do Conselho de Governo do Estado da Índia e da sua Secção Permanente; 
 Vogal do Conselho de Instrução Pública. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Estado da Índia Colónias. 
VI Estado da Índia Ultramar. 
VII Estado da Índia Ultramar. 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Refere-se à apoteose que teve na Índia Portuguesa a Virgem de Fátima, à colonização portuguesa desde 

a sua conquista e à esperada promulgação do estatuto.  
 Refere-se às declarações do Primeiro Ministro da União Indiana proferidas acerca de Goa.  
 Discute a proposta da Comissão de Legislação e Redacção sobre a antecipação da revisão constitucional.  
 Sugere a instituição do casal de família no Estado da Índia.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Refere-se ao orçamento do Estado da Índia, em que foram atendidas quase todas as propostas do 

Governo desse Estado, fazendo, a propósito, considerações sobre vários serviços e funcionalismo.  
 Refere-se às disposições que regulam a liberdade de imprensa.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de revisão da Constituição e do Acto Colonial.  
 Refere-se à necessidade de harmonizar e actualizar a terminologia de alguns preceitos constitucionais 

segundo as alterações votadas.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Refere-se a assuntos que interessam à Índia, na parte de verbas inscritas no respectivo orçamento, e 

também ao próximo 4.º centenário dia morte de S Francisco Xavier, ensejo para uma peregrinação de 
portugueses da metrópole a Goa.  

 Refere-se à próxima visita do Sr. Ministro do Ultramar ao Estado da Índia, a Macau e a Timor.  
 Refere-se ao Decreto n.º 38.684 que obriga o envio à Biblioteca Nacional de Lisboa, além dos 

respectivos exemplares, de mais um por cada uma das bibliotecas nacionais que funcionarem nas 
capitais dos territórios do ultramar.  



 Discute na especialidade a proposta de lei da organização geral, recrutamento e serviço militar das 
forças ultramarinas.  

4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Refere-se às comemorações em Goa do 4.º centenário da morte de S. Francisco Xavier.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Discute na generalidade a proposta da Lei Orgânica do Ultramar.  
 Refere-se ao n.º 2.º da base VIII da mesma proposta.  
 Refere-se ao que disseram os Srs. Vaz Monteiro e Mário de Figueiredo quanto à base XXIII da mesma 

proposta.  
 Declara, para ficar registado no Diário das Sessões, que votou contra a criação de um secretário-geral 

na Índia.  
 Refere-se diversas bases da proposta da Lei Orgânica do Ultramar.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Pede o desdobramento das comarcas de Goa: Ilhas, Bardez e Salsete, em virtude do seu considerável 

movimento processual.  
 Considera a situação dos funcionários aposentados de outras províncias ultramarinas residentes no 

Estado da Índia.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Profere palavras de sentimento pela morte do antigo Deputado Froilano de Melo.  
 Afirma a sua solidariedade e inteira adesão ao Governo na denominada questão da Índia. Discute as 

Contas Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público de 1953.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre alterações à Lei Orgânica do Ultramar.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Discute a Conta Geral do Estado, as contas da Junta do Credito Público e as contas das províncias 

ultramarinas relativas ao ano de 1954.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Faz considerações sobre o Decreto n.º 41.026, que se refere às pautas aduaneiras das províncias 

ultramarinas.  
 Faz considerações sobre a situação dos funcionários dos quadros metropolitanos naturais do ultramar no 

que respeita a licenças.  
 Discute as Contas Gerais do Estado da metrópole e do ultramar e da Junta do Crédito Público relativas a 

1955.  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Faz considerações sobre a situação dos funcionários aposentados das províncias ultramarinas.  
 Discute as Contas Gerais do Estado da metrópole e do ultramar e as da Junta do Crédito Público 

relativas a 1956.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Pede aos Srs. Ministros do Ultramar e da Defesa Nacional que apoiem o plano de obras para o Estado da 

Índia elaborado pelo governador-geral, Sr. Brigadeiro Vassalo e Silva.  
 Faz considerações sobre a comemoração do Dia de 

Portugal.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de alteração à Constituição Política.  
 Trata da concessão de licença a funcionários públicos ultramarinos.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Refere-se à visita do Sr. Ministro da Presidência ao Estado da Índia.  
 Usa da palavra sobre a decisão do Tribunal Internacional da Haia acerca do caso de Goa.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Trata de assuntos referentes ao progresso e desenvolvimento do Estado da Índia.  


