
AMÉRICO DA COSTA RAMALHO 
Legislaturas: VII. 
 
Data de nascimento 
 1921-10-12. 
 
Localidade 
 Almeida / Guarda. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Filologia Clássica pela Universidade de Coimbra (1945); 
 Bolseiro do Instituto de Alta Cultura na Universidade de Oxford (1947-1949); 
 Doutoramento em Filologia Clássica pela Universidade de Coimbra (1952). 
 
Profissão 
 Professor Universitário. 
 
Carreira profissional 
 2.º Assistente na Universidade de Coimbra (1946-1950); 
 1.º Assistente (1952); 
 Regressa a Oxford (1953-1954); 
 Professor catedrático da Universidade de Coimbra (1954); 
 Professor na Universidade de Nova Iorque (1959-1963); 
 Director da Faculdade de Letras de Coimbra (1969); 
 Director do Arquivo da Universidade de Coimbra (1973); 
 Depois de 25 de Abril de 1974, parte para o Brasil, onde leccionou em várias universidades (1975-1977); 
 Em 1986 profere a Oração de Sapiência, na abertura solene do ano lectivo na Universidade de Coimbra. 
 
Perfil político-ideológico 
 Católico. Vice-presidente da Junta Diocesana da Acção Católica. 
 
Carreira político-administrativa 
 Director do Centro Universitário de Coimbra da Mocidade Portuguesa. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VII Coimbra Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. * 

* Interrompe o mandato no fim da 2.ª Sessão Legislativa, para leccionar na Universidade de Nova Iorque. 
 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Requer diversas informações sobre professores do ensino liceal em serviço na metrópole, ilhas 

adjacentes e ultramar.  
 Chama a atenção do Governo para a situação dos professores agregados dos liceus.  
 Congratula-se com a apresentação do novo plano de construção de dezasseis liceus.  
 Saúda, em nome da Assembleia Nacional, S. Ex.ª o Presidente da República no acto da sua investidura.  
 Faz considerações sobre a necessidade de conferir maior importância ao estudo das humanidades 

clássicas, especialmente do latim, no ensino Liceal.  
 Requer informações sobre as verbas despendidas em iniciativas de assistência, fomento cultural e 

artístico, viagens de estudo ao estrangeiro e outras dos estudantes universitários.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Refere-se à exposição comemorativa do centenário da rainha D. Leonor.  
 Requer informações acerca do Fundo de Teatro.  
 Faz breves considerações sobre um programa da Emissora Nacional de Radiodifusão.  
 Agradece ao Secretariado Nacional de Informação os elementos sobre o Fundo de Teatro que aquele 

organismo enviou a seu requerimento e faz considerações sobre o mesmo Fundo.  
 Pede a restauração da Faculdade de Teologia na Universidade de Coimbra.  
 Discute o artigo único do projecto de lei do Sr. Cortês Pinto de alteração da Constituição Política.  


