
RAMIRO FERREIRA MARQUES DE QUEIRÓS 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1922-04-07. 
 
Localidade 
 Pinhel / Guarda. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra. 
 
Profissão 
 Professor do ensino secundário; 
 Funcionário da administração corporativa (1969). 
 
Carreira profissional 
 Professor em vários estabelecimentos de ensino. 
 Terminado o mandato (1973), regressa às suas funções na dependência do Ministério das Corporações e 

Previdência Social, das quais foi compulsivamente aposentado depois de 25 de Abril de 1974; 
 Iniciou então o exercício da advocacia. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (1964); 
 Representante dos municípios na Junta Nacional de Educação (1966-1968); 
 Subdelegado e Delegado do INTP no Porto (1969). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Porto Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Trata de assuntos referentes ao ensino primário.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Apresenta uma nota de perguntas relativa à concessão da aposentação aos regentes escolares.  
 Expõe alguns problemas da cidade e distrito do Porto, a propósito da recente visita do Sr. Ministro das 

Obras Públicas e Comunicações àquela cidade, referindo-se em particular ao estado de determinadas 
estradas.  

 Solicita a reparação da estrada nacional n.º 108, entre o Porto e Entre-os-Rios, e a supressão da 
passagem de nível de Paredes, na estrada nacional n.º 15.  

 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Congratula-se com a melhoria de vencimentos dos regentes escolares.  
 Faz um aparte a uma intervenção do Sr. Eleutério de Aguiar sobre problemas de remunerações e 

reforma dos regentes escolares.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à proposta de lei defesa da concorrência.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a organização judiciária.  
 Subscreva 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) 
 Solicite novamente, ao Governo, a criação de uma Faculdade de Direito na Universidade do Porto.  
 Refere-se aos problemas relativos às estradas nacionais da região do Porto e à situação das auxiliares 

de limpeza das escolas primárias.  


