
ANTÓNIO JÚDICE BUSTORFF DA SILVA 
Legislaturas: IV, V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1895-03-21. 
 
Localidade 
 S. Tomé e Príncipe. 
 
Data da morte 
 1979. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito. Iniciou na Universidade de Coimbra  

e concluiu na Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Administrador de empresa. 
 
Carreira profissional 
 Longa carreira de advogado, em Lisboa, até 1968; 
 Membro do primeiro Conselho Geral da Ordem dos Advogados; 
 Membro do Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia; 
 Vogal da Comissão Permanente de Direito Marítimo Internacional; 
 Administrador na Casa de Bragança, negociando com o Estado o rendimento e residência condignos ao 

novo Duque de Bragança; 
 Administrador da Shell; 
 Presidente das Assembleias Gerais da CP, Caminhos de Ferro de Cabinda, Fábrica de Cerâmicas 

Lusitana, Companhia Colonial de Navegação, Companhia Portuguesa Rádio Marconi e da Companhia 
Industrial Portugal e Colónias; 

 Vice-presidente da Assembleia Geral do Banco de Lisboa e Açores; 
 Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Cazengo; 
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Borba (1973). 
 
Perfil político-ideológico 
 Monárquico; 
 Amigo pessoal de Salazar, foi na Assembleia Nacional um dos mais acérrimos defensores da política do  
 Estado Novo. 
 
Carreira político-administrativa 
 Procurador à Câmara Corporativa (VIII Legislatura). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Lisboa Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
V Lisboa  

VI Lisboa  

 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Fala acerca da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1946.  
 Fala acerca da proposta de lei de organização hospitalar.  
 Fala sobre expropriações.  
 Profere palavras de homenagem ao falecido Doutor Manuel Rodrigues Júnior.  
 Discute o projecto de lei sobre foros.  
 Apresenta um projecto lei sobre regime de expropriações por utilidade pública.  
 Discute o projecto de lei relativo a foros.  



 Entra no debate acerca do aviso prévio sobre marinha mercante.  
 Discute o projecto de lei acerca do regime de expropriações por utilidade pública.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1947 e envia uma moção.  
 Envia um aviso prévio sobre o problema monetário português.  
 Manifesta-se de acordo com o que disse o Sr. João Amaral sobre o caso dos professores do Instituto 

Superior de Agronomia julgado pelo Tribunal de Contas.  
 Requer, pelo Ministério das Obras Públicas, informações respeitantes à urbanização da Costa do Sol.  
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu sobre reformas de justiça.  
 Realiza o seu aviso prévio sobre o problema monetário português.  
 Entra no debate acerca do aviso prévio relativo ao problema das lãs.  
 Discute a proposta de lei do imposto de sucessões e doações, propondo certa alteração e enviando uma 

proposta de emenda.  
 Discute o relatório geral da comissão de inquérito aos elementos da organização corporativa.  
 Sugere um aditamento às conclusões da comissão do referido inquérito.  
 Aprecia as Contas Gerais do Estado de 1945 e da Junta do Crédito Público de 1945.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1948.  
 Refere-se à colheita da batata em resposta a umas considerações acerca deste assunto do Sr. Melo 

Machado.  
 Refere-se à crise dos viticultores por falta de compradores para os vinhos.  
 Agradece o voto de pesar da Assembleia Nacional pelo falecimento de sua mãe.  
 Chama a atenção do Governo para a inoportunidade da publicação do Decreto-lei n.º 36.824, uma vez 

que se está discutindo na Assembleia Nacional a proposta de lei referente às questões conexas com o 
problema da habitação.  

 Discute o problema da habitação.  
 Prefere palavras de homenagem ao Sr. Presidente do Conselho pela passagem do 20.º aniversário da 

sua entrada no Governo.  
 Discute o n.º 1.º do artigo 1.º do texto da Câmara Corporativa acerca do projecto de lei do Sr. Sá 

Carneiro, intervindo várias vezes no respectivo debate. 
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Discute o aviso prévio sobre a necessidade do restabelecimento do Ministério da Agricultura.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Nunes Mexia sobre os aspectos económicos e sociais da produção e 

industrialização da cortiça.  
 Requer cópias, pelo Ministério das Colónias, dos relatórios dos inspectores superiores coloniais 

respeitantes a Angola, nos últimos cinco anos.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Henrique Galvão sobre a administração de Angola.  
 Discute a proposta de lei sobre a luta contra as doenças contagiosas.  
 Fala sobre a ratificação do Pacto do Atlântico Norte.  
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Discute o Decreto-Lei n.º 37.724, relativo ao auxílio prestado pelo Plano Marshall.  
 Fala acerca da proposta da Comissão de Legislação e Reacção sobre a antecipação da revisão 

constitucional.  
 Fala sobre o que se passou com reprodutores bovinos adquiridos na Holanda, no que importa ao seu 

estado sanitário.  
 Requer, pelas instâncias competentes, informações referentes a bovídeos importados.  
 Discute o aviso prévio sobre o Regulamento da Carteira Profissional dos Empregados de Escritório.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1951 e apresenta 

uma moção.  
 Refere-se a uma intervenção do Sr. Abrantes Tavares sobre certos aspectos da organização da Colónia 

Penal de Alcoentre.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Tito Arantes acerca da mecânica dos assentos do Supremo Tribunal de 

Justiça.  
 Deseja que seja enviada à Assembleia Nacional cópia integral dos discursos proferidos em 13 de 

Fevereiro na Sociedade de Geografia quando da reunião do administrador-geral dos CTT com o seu 
pessoal, em que julga haver referências ao que disse como Deputado ao discutir a Lei de Meios.  

 Fala sobre o aviso prévio relativo à execução da Lei de Reconstituição Económica.  



 Refere-se ao artigo 42.º da proposta de lei que reorganiza os serviços de registo e do notariado, 
propondo um aditamento ao § 2.º.  

 Refere-se ao artigo 60.º e parágrafos da mesma proposta de lei.  
 Refere-se à discussão travada em volta do mesmo artigo da mencionada proposta de lei.  
 Pede para retirar uma sua emenda ao § 4.º do artigo 60.º da citada proposta de lei.  
 Refere-se ao discurso proferido pelo correio-mor numa reunião na Sociedade de Geografia, de que foi 

solicitada a cópia num seu requerimento, e envia outro pedindo informações respeitantes aos serviços 
dos CTT.  

3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao condicionamento das indústrias e envia propostas 

de emendas.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Não regista intervenções.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Associa-se às palavras de homenagem prestadas à memória do Dr. Armando Monteiro.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas paira o ano de 1956.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Abel de Lacerda sobre a situação dos museus, palácios e monumentos 

nacionais.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Daniel Barbosa sobre o problema económico português.  


