
JOSÉ DA SILVA 
Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1924-02-05. 
 
Localidade 
 Friande / Felgueiras / Porto. 
 
Habilitações literárias 
 Curso de Teologia do seminário; 
 Licenciatura em Filosofia pela Universidade Católica de Salamanca (1949); 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (1955); 
 Curso Complementar de Ciências Jurídicas (1958). 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Carreira profissional 
 Antes de se dedicar a advocacia, foi Professor do ensino particular e director de um colégio no Porto. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico, desenvolveu intensa actividade através de conferências e colóquios centrados na defesa dos 

direitos individuais à luz da doutrina social da Igreja e da Declaração dos Direitos do Homem. 
 Participou no I Congresso Republicano de Aveiro. 
 Membro da “Ala Liberal” da Assembleia Nacional na X Legislatura. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Porto Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
XI Porto Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Apresenta uma proposta de substituição à proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 

1970.  
 Requer a retirada da referida proposta de substituição.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a criação de tribunais de família.  
 Faz considerações de natureza política a propósito da recente realização do V Congresso da União 

Nacional, focando de maneira especial o aspecto da promoção dos direitos cívicos.  
 Apresenta duas propostas, uma de aditamento e outra de eliminação, referentes à proposta de lei sobre 

a criação de tribunais de família.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a assistência judiciária e subscreve, com outros 

Deputados, várias propostas de emenda e aditamento àquela proposta de lei.  
 Faz considerações sobre problemas de inquilinato.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Agradece o voto de pesar pela morte de sua mãe.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Intervém no debate para a apreciação da Convenção sobre a Igualdade de Direitos e Deveres entre 

Brasileiros e Portugueses.  
 Requer, com outros Srs. Deputados, que seja submetido à apreciação da Assembleia Nacional o 

Decreto-Lei n.º 520/71, publicado no Diário do Governo, 1.ª série, n.º 276, de 24 de Novembro.  
 Intervém na apreciação do Decreto-Lei n.º 520/71.  
 Refere-se à questão criada à volta das palavras proferidas pelo bispo do Porto, no Dia da Paz, acerca 

das virtudes militares.  
 



4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Faz várias considerações acerca das medidas de segurança publicadas no Decreto-Lei n.º 450/72.  
 Subscreve, na especialidade, a proposta de lei acerca da prestação de avales pelo Estado.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei sobre o registo nacional de identificação.  
 Faz considerações sabre a nota pastoral do Episcopado acerca do ensino particular e tece várias 

considerações sobre a matéria.  
 Discute, na generalidade e na especialidade, a proposta de lei de reforma do sistema educativo.  
 Faz considerações acerca da defesa, do património arqueológico nacional.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Participa no debate, na generalidade, da proposta de lei sobre a criação de secções cíveis e criminais 

nas Relações. 


