
286   |   MESQUITA, MÁRIO ANTÓNIO DA MOTA 

Casado. Frequentou o 1.º ano da Indústria e foi tipógrafo. Também exerceu funções 
como membro da Comissão Executiva da FAUL (Federação da Área Urbana de Lisboa). 
Durante a Assembleia Constituinte não interveio, tendo apenas estado presente nas 
sessões (não se encontra presente na última sessão da Assembleia Constituinte, de  
2 de abril de 1976). Substituiu o deputado Jorge Manuel Vassalo Oliveira (PS). A soli‑
citação foi realizada na sessão n.º 92 de 10 de dezembro de 1975, através da Comissão 
de Verificação de Poderes. É eleito pelo Partido Socialista nas eleições de 1976.

Mariana Castro
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MESQUITA, Mário António da Mota
(n. 1950) 

Jornalista, académico, natural de Ponta Delgada, São Miguel, Açores (5 de  
janeiro de 1950), filho de Higino Maria da Silva Mesquita e de Fernanda Maria Borges da 
Mota Silva Mesquita. Frequência do 5.º ano da licenciatura em Direito na Universidade 
de Lisboa e Licenciatura em Comunicação Social pela Universidade Católica de Lovaina 
(1989). Atividade política e profissional antes da eleição para a Assembleia Constituinte: 
membro da Ação Socialista Portuguesa (1969) e do Movimento da Oposição Democrática 
(1969 ‑1971); membro fundador do Partido Socialista (1973); jornalista e redator do jornal 
República (1971 ‑1975) e coordenador da secção de política do Jornal Novo (1975). A 25 de 
abril de 1975, é eleito deputado à Assembleia Constituinte, pelo círculo de Lisboa, pelo 
Partido Socialista (PS). Ao comunicar a sua renúncia ao mandato de deputado, a 16 de 
janeiro de 1976, Mário Mesquita reitera a sua confiança na Assembleia Constituinte, 
«que tanto se dignificou pela forma serena como soube suportar e resistir a inqualificáveis 
pressões e vexames de que foi vítima ao longo dos primeiros seis meses de funciona‑
mento». Designado para exercer funções de diretor ‑adjunto do Diário de Notícias, deixava 
São Bento e uma intensa atividade como constituinte, vogal da 2.ª Comissão (Direitos 
e Deveres Fundamentais – Títulos I e II) e vogal da 8.ª Comissão (Açores e Madeira). 
Tendo sido um dos principais responsáveis pelo articulado da Constituição sobre a comu‑
nicação social, foi também neste domínio que travou os maiores combates em momentos 
particularmente tensos do processo revolucionário, desde logo, ao denunciar, a 21 de 
agosto de 1975, a «atitude partidária e antipluralista» da direção do Diário de Notícias, no 
contexto do saneamento de cerca de três dezenas de jornalistas deste diário. Fazendo uma 
análise particularmente crítica do processo, contesta os fundamentos da medida e, em 
termos mais gerais, a orientação do jornal, questionando que se permita «que os órgãos 
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de informação dependentes do Estado sejam postos ao serviço de determinada força 
política». Da mesma forma se insurge, dias depois, contra o designado “Projeto Jesuíno”, 
uma proposta a seu ver inconcebível «ao fim de tantos anos de censura fascista». Voltará 
ao tema, no contexto do debate do articulado constitucional, defendendo a independência 
e o «pluralismo nos meios de comunicação social estatizados, através da liberdade de 
expressão e confronto das diversas correntes de opinião». Denuncia então a «tentativa para 
atrelar os órgãos de comunicação à propaganda impopular de certo governo e até mesmo 
de certo líder político ‑militar» patente, por exemplo, numa ordem de serviço emitida na 
Emissora Nacional, a 8 de agosto, em que se afirmava: «A EN é um órgão de comunicação 
social dependente do governo, pelo que qualquer informação ostensivamente contrária 
ao governo ou a qualquer dos seus membros não pode ser transmitida.» A par de defesa 
da liberdade de expressão e do pluralismo nos meios de comunicação social, a consagrar 
constitucionalmente, interveio no debate dos artigos 2.º (Estado democrático e transição 
para o socialismo), 6.º (Força jurídica), 12.º (Provedor de Justiça), 13.º (Direito à vida), 
16.º (Prisão preventiva), artigo 23.º (Família, casamento e filiação), entre outros. Eleito 
deputado à Assembleia da República a 25 de abril de 1976, pelo círculo de Lisboa, 
renuncia ao mandato em 1978, demitindo ‑se também do Partido Socialista. Afastando ‑se 
da política profissional, dedica ‑se ao jornalismo (diretor ‑adjunto do Diário de Notícias, 
1975 ‑1978; diretor do Diário de Notícias, 1978 ‑1986; diretor do Diário de Lisboa, 1989‑
‑1990; vice ‑presidente do Conselho de Imprensa, 1984 ‑1985; membro do Conselho de 
Comunicação Social, 1986 ‑1987; provedor dos leitores do Diário de Notícias, 1997 ‑1998; 
colaborador semanal do Público, 1991 ‑1992; 1998 ‑2007). Paralelamente, desenvolveu 
uma ampla atividade académica, sendo um dos impulsionadores dos estudos sobre jorna‑
lismo e comunicação social em Portugal. Membro do Conselho Executivo da Fundação 
Luso ‑Americana para o Desenvolvimento (FLAD) (2007 ‑2014), foi distinguido com a 
Comenda da Ordem do Infante D. Henrique (1981) pelo presidente Ramalho Eanes e 
com a Medalha de Reconhecimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 
Açores (2012). Em março de 2016, por deliberação da Assembleia da República, recebe 
o título de deputado honorário.
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