
JOSÉ NOSOLINI PINTO OSÓRIO DA SILVA LEÃO 
Legislaturas: I, III, IV, V. 
 
Data de nascimento 
 1893-02-10. 
 
Localidade 
 Porto. 
 
Data da morte 
 1968-01-06. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Administrador de empresas; 
 Diplomata. 
 
Carreira profissional 
 Terminada a licenciatura, exerceu advocacia no Porto; 
 Vogal do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados, no Porto (1934-1937); 
 Rápida passagem pelas funções de Subdelegado do Procurador da República em Vagos; 
 Com a instauração da Ditadura Militar (1926), os governos militares em que participa Salazar, e depois 

aqueles a que Salazar preside, nomeá-lo-ão, sucessiva e por vezes cumulativamente para as funções de 
Comissário junto da Casa Bancária Luiz Ferreira Alves & C. Lda.; Administrador da Companhia do 
Ambaca; Administrador da Companhia Nacional de Fósforos; 

 Administrador da Companhia Colonial de Navegação e da Companhia de Fomento Colonial; 
 Governador do Banco de Angola; 
 Vice-presidente do Conselho de Administração da SONAP; 
 À data da sua morte (1968), era Presidente da Assembleia-Geral do Banco Fonsecas & Burnay. 
 
Perfil político-ideológico 
 Monárquico;  
 Católico: activista do CADC e colaborador do Imparcial; 
 Amigo íntimo de Salazar, é um dos seus principais conselheiros políticos. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal e Presidente da Comissão Concelhia da União Nacional do Porto; 
 Participa nos I e II Congressos da União Nacional (1933 e 1934); 
 Governador do Distrito Autónomo do Funchal (1938-1941); 
 Representante do Ministério das Colónias na OECE; 
 Embaixador de Portugal junto da Santa Sé (década de 1950); 
 Embaixador em Madrid (1954-1959). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
III 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

IV Viana do Castelo Negócios Estrangeiros. 
V Funchal Negócios Estrangeiros. 
 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Envia para a Mesa um requerimento dirigido ao Ministério da Agricultura.  
 Manda para a Mesa requerimentos pedindo informares a vários Ministérios. 



 Discute a ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 24 976, 24 977, 24 978 e 24 979, relativos à questão 
vinícola. 

2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Envia uma proposta de aditamento à proposta de lei que remodela os serviços dos correios e telégrafos.  
 Associa-se às palavras do Sr. Presidente, de homenagem a Jorge VI.  
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Refere-se ao que diz a imprensa estrangeira acerca das nossas colónias.  
 Refere-se às provas de amizade de países estrangeiros para com Portugal.  
 Refere-se às palavras proferidas pelo Sr. Presidente comemorando o décimo aniversário da investidura 

do Sr. Doutor Oliveira Salazar no alto cargo de Ministro das Finanças. 
 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Refere-se ao programa dos trabalhos hidráulicos para 1943, a outros trabalhos de carácter 

acentuadamente utilitário e reprodutivo e, no que importa aos primeiros, aos distritos insulares, 
especialmente à Madeira.  

 Entra no debate acerca da proposta de lei relativa à fiscalização das sociedades por acções.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Refere-se à comunicação do Sr. Presidente do Conselho relativa às facilidades concedidas nos Açores ao 

Governo Britânico e à situação de Timor.  
 Refere-se à situação dos empregados dos postos fiscais das antigas barreiras da cidade do Porto.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Manifesta a sua mágoa e protesta pelo bombardeamento de Macau por aviões desconhecidos.  
 Refere-se ao termo da guerra mundial.  
 Fala, na generalidade, sobre a proposta de lei de coordenação dos transportes terrestres.  
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Refere-se com palavras de homenagem à visita de uma divisão da armada inglesa.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Refere-se a deficiências dos serviços das CTT e da Companhia dos Telefones.  
 Refere-se à base X-A do parecer da Câmara Corporativa à proposta de lei referente ao problema da 

habitação.  
 Dá o seu aplauso às considerações dos Srs. Antunes Guimarães e Albano de Magalhães sobre a questão 

dos vinhos.  
 Pede esclarecimentos sobre a matéria dos artigos 29.º e 31.º do parecer da Câmara Corporativa ao 

projecto de lei do inquilinato e refere-se aos mesmos artigos, justifica uma sua proposta relativa ao 
artigo 29.º e refere-se a uma nova proposta da comissão eventual relativa ao artigo 29.º do mesmo 
parecer.  

4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Fala sobre a ratificação do Pacto do Atlântico Norte.  
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Refere-se às palavras do Primeiro Ministro da União Indiana proferidas sobre Goa.  
 Refere-se à visita do Sr. Ministro das Obras Públicas à ilha da Madeira.  
 Refere-se ao segundo aniversário da Organização Europeia de Cooperação Económica e ao primeiro do 

Pacto do Atlântico.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Não regista intervenções.  


