
JOSÉ LUÍS DA SILVA DIAS 
Legislaturas: III, IV, V. 
 
Data de nascimento 
 1897-11-21. 
 
Localidade 
 Viana do Castelo. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia. 
 
Profissão 
 Chefe da Repartição dos Serviços de Produção da Emissora Nacional. 
 
Carreira político-administrativa 
 Colaborou no Diário da Manhã e na Comissão de Propaganda da União Nacional; 
 Chefe dos serviços de informações do Secretariado da Propaganda Nacional. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

III Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 
IV Viana do Castelo Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
V Viana do Castelo Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de fomento e reorganização industrial do Pais.   
 Comemora o 19.º aniversário do movimento nacional de 28 de Maio.  
 Entra no debate acerca da proposta de lei de coordenação dos transportes terrestres.  
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Presta as suas homenagens a memória do Sr. Deputado Rocha Páris.  
 Refere-se ao primeiro centenário da elevação a cidade de Viana do Castelo, fazendo a propósito 

considerações de vária ordem que a exaltou. Discute as contas gerais do Estado do ano de 1946.  
 Solicita esclarecimentos a propósito de um requerimento do Sr. Mário de Figueiredo relativo à discussão 

na generalidade do projecto e proposta de lei sobre o problema da habitação.  
 Justifica a eliminação que propôs da base XXV-A do parecer da Câmara Corporativa à proposta de lei 

relativa ao problema da habitação e justifica várias propostas de alteração a bases do mesmo parecer. 
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Não regista intervenções.  
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Faz rectificações a um aparte seu inserto em um Diário das Sessões.  
 Profere palavras de homenagem à memória de António Sardinha pelo 26.º aniversário da sua morte.  
 Fala sobre a organização de uma defesa interna eficiente contra o comunismo.  



 Apresenta um aviso prévio sobre a situação das classes médias em Portugal.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Agradece os sentimentos da Assembleia Nacional pelo falecimento de um seu filho.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento. 
 Saúda o actual núncio apostólico em Lisboa pela sua elevação ao cardinalato e pelo mesmo motivo 

presta as suas homenagens de admiração aos arcebispos de Zagreb e de Varsóvia, vítimas de 
perseguições comunistas.  

 Agradece os sentimentos de pesar da Assembleia Nacional pelo falecimento de uma sua filha.  
 Faz considerações sobre o problema do turismo em geral e em especial no distrito de Viana do Castelo.  


