
ANTÓNIO SOBRAL MENDES DE MAGALHÃES RAMALHO 
Legislaturas: V, VI, VII. 
 
Data de nascimento 
 1907-09-19 
 
Localidade 
 Lamego / Viseu. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia Mecânica e Electrotécnica pelo Instituto 

Superior Técnico de Lisboa. 
 
Profissão 
 Engenheiro; 
 Alto funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Engenheiro Inspector Superior da Direcção-Geral dos Combustíveis. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Comissão Reguladora do Comércio dos Carvões; 
 Vogal da Comissão Administrativa e Reorganizador da Cruz Vermelha Portuguesa; 
 Chefe dos Serviços de Economia de Combustíveis do Instituto Português de Combustíveis; 
 Subsecretário de Estado do Comércio e Indústria (1952-1958); 
 Director do Instituto de Investigação Industrial. (1959); 
 Procurador à Câmara Corporativa (VIII e IX Legislaturas).   
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Viseu Economia. 
VI Viseu Economia. * 
VII Viseu Economia. ** 

* Não toma posse por desempenhar funções governativas. 
** Interrompeu o mandato em 1959, para desempenhar as funções de Director do Instituto de Investigação 
Industrial. 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Refere-se aos vários aspectos do problema de aumento da população portuguesa e justifica um seu 

requerimento pedindo, pelos respectivos Ministérios, informações sobre investigações e trabalho de 
ordem técnica.  

 Discute o aviso prévio do Sr. Sousa da Câmara sobre a maneira como se tem considerado, em Portugal 
o problema da investigação científica.  

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Refere-se à proposta de lei há anos discutida da electrificação do Pais, aos trabalhos realizados a esse 

respeito e às tarifas.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1951.  
 Refere-se, a propósito da inauguração da barragem do Castelo do Bode, ao problema da energia 

eléctrica no que importa ao seu desenvolvimento e baixo preço.  
 Fala sobre o aviso prévio relativo à execução da Lei de Reconstituição Económica.  
 Requer, pelo Ministério da Economia, informações respeitantes à montagem da indústria siderúrgica.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Refere-se ao problema de habitação rural e, a propósito, à obra denominada «Património dos Pobres», 

do padre Américo, digna de ser protegida.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao condicionamento das indústrias.  
 Refere-se à Obra das Casas para Pobres.  



4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Mandato suspenso por integrar o Governo.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
 Não toma posse por desempenhar funções governativas. 
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Agradece a manifestação de pesar da Assembleia pela morte de seu pai.  


