
RICARDO HORTA JÚNIOR 
Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1907-07-18. 
 
Localidade 
 Vermelha / Cadaval / Lisboa. 
 
Data da morte 
 1985. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina pela Universidade de Lisboa;  
 Especialização em Cardiologia em Paris, como bolseiro do Estado Português; 
 Bolseiro do Instituto de Alta Cultura, na Suíça. 
 
Profissão 
 Médico militar. 
 
Carreira profissional 
 Iniciou a actividade profissional como médico interno dos Hospitais Civis; 
 Posteriormente ingressou nos Quadro Médico do Exército, dirigindo a Clínica Médica do Hospital Militar 

Principal; 
 Como médico militar, atingiu o posto de Brigadeiro; 
 Director do Hospital Militar Principal; 
 Director dos Serviços de Saúde do Exército; nesta posição, passou à reserva, quando iniciou o mandato 

parlamentar; 
 Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa (1969-1974); 
 Terminada a carreira parlamentar (1974-04-25), dedicou-se em exclusivo à sua profissão como médico 

da Cooperativa Militar. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vereador da Câmara Municipal de Lisboa; 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 
X Lisboa Defesa Nacional; Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
XI Lisboa Defesa Nacional; Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.  
 Faz um aparte às considerações do Sr. Pinto Leite sobre o problema da defesa nacional, no debate da 

Lei de Meios.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a colheita de produtos biológicos humanos para 

liofilização e conservação por outros processos e subscreve, com outros Deputados, três propostas de 
alteração à referida proposta de lei.  

 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração do texto da Câmara Corporativa relativo à 
proposta de lei sobre a alteração da Lei n.º 2135, de 11 de Julho de 1968 (Lei do Serviço Militar).  

 Discute na generalidade a referida proposta de lei.  
 Faz apartes às intervenções do Sr. Pinto Machado e do Sr. Linhares Furtado no mesmo debate na 

generalidade.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Baptista da Silva trata de problemas relativos à política de 

trânsito rodoviário.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1971.  



 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Vaz Pinto Alves se ocupa do problema dos acidentes de 
trabalho e de alguns aspectos relativos ao regime do seu seguro.  

 Faz um aparte à intervenção em que a Sra. D. Custódia Lopes se refere à acção de Portugal no seio das 
Nações Unidas e às atitudes deste organismo internacional relativamente à nossa política ultramarina.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Casal-Ribeiro pede ao Governo providências contra os 
responsáveis pelo clima de subversão reinante nos meios estudantis.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Linhares de Andrade reclama providências para assegurar a 
assistência médica na ilha do Corvo.  

 Faz considerações de ordem política a propósito do último discurso do Sr. Presidente do Conselho.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Cancela de Abreu discute na generalidade o seu projecto de 

lei sobre a reabilitação e integração social de indivíduos deficientes, subscreve, com outros Deputados, 
várias propostas de alteração ao referido projecto de lei e discute-o na generalidade também na 
especialidade.  

 Subscreve, com outros Deputados, propostas de aditamento ao referido projecto de lei.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional e subscreve, com 

outros Deputados, uma proposta de aditamento ao artigo 93.º da Constituição.  
 Subscreve, como membro da comissão eventual, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre 

liberdade religiosa.  
 Discute na generalidade a proposta e o projecto de lei de imprensa.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve, com outras Deputados, a lista proposta para eleição dos três vice-presidentes e dos dois 

secretários da Mesa.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Elogia a atitude do Sr. Deputado Pinto Machado ao ser convocado para prestar serviço militar.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Santos Bessa participa no debate do aviso prévio sobre 

educação médica e subscreve, com outros Deputados, a moção com que é encerrado o debate.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Temudo Barata preconiza a revisão da situação dos inválidos 

de guerra e a publicação de um código de inválidos.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Agostinho Cardoso participa no debate do aviso prévio sobre 

urbanização e habitação.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo à proposta de lei 

sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Subscreve, com outros Deputados, a lista dos três vice-presidentes e dos dois secretários.  
 Faz um aparte à intervenção da Sr.ª Deputada Raquel Ribeiro acerca da política do Governo no campo 

social.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Subscreve um projecto de lei sobre a publicidade do tabaco.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Almeida e Sousa acerca do porto de Leixões e da barra do Douro.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Castro Salazar, acerca da carência de técnicos nas províncias ultra-

marinas.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Intervém no debate, na generalidade, da proposta de lei sobre o IV Plano de Fomento.  
 Entra no debate, na generalidade, da proposta de lei sobre transplantações de tecidos ou órgãos de 

pessoas vivas. 


