
 
CURRICULA VITAE 

 
DADOS PESSOAIS 
Nome: Carlos Manuel Teixeira Osório de Castro 
Data de nascimento: 12 de Setembro de 1959 
Naturalidade: Moçambique 
Estado: casado 
 
HABILITAÇÕES LITERÁRIAS / GRAUS ACADÉMICOS 
— Licenciado em Direito (Ciências Jurídico-Civis) pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, com a classificação final de Muito Bom com Distinção (18 valores); 
— Mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais, com a classificação final de Muito Bom com 
Distinção (18 valores). 
 
ACTIVIDADE E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
— Desde 1982, assistente, com regências, no Curso de Direito no Porto da Universidade Católica 
Portuguesa; desde 1993, regente da cadeira de Direito do Mercado de Capitais; 
— Entre 1988 e 1991 Professor Convidado no Instituto Superior de Ciências Empresariais da 
Universidade do Porto (MBA); 
— Advogado, inscrito na respectiva ordem desde 1984. 
— Sócio de "Osório de Castro, Verde Pinho, Vieira Peres, Lobo Xavier e Associados - Sociedade 
de Advogados" de Fevereiro de 1989 a Dezembro de 2005. 
— Sócio de “Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados – Sociedade de Advogados” 
desde Janeiro de 2006 integrando o Grupo Profissional de Direito Comercial, Fusões e Aquisições e 
Mercado de Capitais. 

— Membro da Comissão de Revisão do Código do Mercado de Valores Mobiliários 
— Autor do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas 
— Em 2008 foi-lhe atribuído o prestigiado prémio Deloitte para “Melhor advogado do mercado de 
capitais”. 
 
PUBLICAÇÕES 
Autor de diversos livros e artigos sobre matérias de direito civil, societário e mobiliários. Exs.: 
— Sobre o art. 89º, nº 2, do Projecto do Código das Sociedades, Revista de Direito e Economia; 
— A contrapartida da aquisição de acções próprias, Revista de Direito e Estudos Sociais; 
— Sociedades em relações de participações recíprocas: alguns aspectos do regime legal, Revista de Direito e 
Estudos Sociais; 
— A aquisição de participações sociais por sociedades gestoras, Revista de Direito e Estudos Sociais, em 
co-autoria com o Prof. Doutor Vasco Lobo Xavier; 
— Participação no capital das sociedades anónimas e poder de influência (Revista de Direito e Estudos 
Sociais); 
— Da prestação de garantias por sociedades a dívidas de outras entidades (Revista da Ordem dos Advogados); 
— Efeitos da nulidade da patente sobre o contrato de licença da invenção patenteada (dissertação de mestrado, 
Universidade Católica Editora)); 
— Os casos da obrigatoriedade de ofertas públicas de aquisição e problemas conexos (in Problemas societários e 
fiscais do mercado de valores mobiliários, AA. VV., Edifisco); 
— Valores Mobiliários: Conceito e Espécies (Universidade Católica Editora); 



— A informação no direito do mercado de valores mobiliários (in Direito dos Valores Mobiliários, AA. VV., 
Lex);  
— De novo sobre a prestação de garantias por sociedades a dívidas de outras entidades: luzes e sombras (Revista da 
Ordem dos Advogados);  
— A imputação dos direitos de voto no Código dos Valores Mobiliários (Cadernos dos Valores Mobiliários)  
— Alguns apontamentos sobre a realização e a conservação do capital das sociedades anónimas e por quotas 
(Direito e Justiça – Revista da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa).  
 
LÍNGUAS 
Português, Inglês e Francês. 


