
SEBASTIÃO GARCIA RAMIRES 
Legislaturas: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1898-04-05. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Data da morte 
 1972. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia de Máquinas pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa. 
 
Profissão 
 Industrial conserveiro e proprietário. 
 
Carreira profissional 
 Director da AIP (1930-1932).  
 
Perfil político-ideológico 
 Ainda ministro, visita oficialmente a Alemanha nazi no Verão de 1935; 
 Enquanto ministro, teve um papel fundamental na corporativização do regime. 
 
Carreira político-administrativa 
 Ministro do Comércio, Indústria e Agricultura (1932-1933); 
 Ministro do Comércio e Indústria (1933-1936); 
 Vogal da Comissão Executiva da União Nacional (1938); 
 Vogal da Comissão Consultiva da União Nacional (1945); 
 Presidente da Junta Central da Legião Portuguesa (1960). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 
III 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

IV Faro Vice-presidente da Mesa; Economia. Negócios Estrangeiros (Presidente).
V Faro Vice-presidente da Mesa; Economia. Negócios Estrangeiros (Presidente).
VI Faro Economia; Negócios Estrangeiros (Presidente). 
VII Faro Economia; Negócios Estrangeiros (Presidente). 
VIII Lisboa Economia; Negócios Estrangeiros (Presidente). 
IX Lisboa Economia; Negócios Estrangeiros (Presidente). 
 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Mandato suspenso, por integrar o Governo. 
2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Discute os projectos de lei relativos à dissolução de concentrações económicas. 
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Discute a proposta de lei relativa aos petróleos brutos e manda uma nota com propostas de emenda; 

esclarece a dúvida levantada pelo Sr. Carlos Borges acerca da redacção da mesma proposta de lei e dá 
explicações sobre a sua proposta de emenda; declara não ver conveniência, no momento, na proposta 
de emenda do Sr. Antunes Guimarães e outros Srs. Deputados à mesma proposta de lei.  

 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Carlos Borges relativo à acção da Federação dos Vinicultores do Centro 
e Sul de Portugal no preço dos vinhos.  



 Fala acerca da proposta de lei relativa ao condicionamento industrial, enviando várias propostas de 
emenda.  

4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Almeida Garrett relativo aos azeites.  
 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Refere-se à tomada de Barcelona pelas tropas nacionalistas.  
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Mário de Figueiredo relativo à organização corporativa.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Refere-se ao acordo comercial assinado entre Portugal e Espanha.  
 Refere-se à actual crise económica da Ilha da Madeira.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Refere-se à reeleição do Sr. Presidente da República.  
 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Profere o discurso em resposta à mensagem de S. Ex.ª o Sr. Presidente da República.  
 Refere-se à organização corporativa do comércio e indústria do bacalhau. 
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Presta homenagem à memória do Sr. Ministro das Obras Públicas e Comunicações, Duarte Pacheco, e 

também à do engenheiro Gomes de Amorim.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de electrificação do País.  
 Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de fomento e reorganização industrial.  
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Informa que a Comissão de Economia perfilha a emenda do Sr. Armando Cândido.  
 Dá várias explicações sobre a proposta de lei relativa a melhoramentos agrícolas.  
 Refere-se, na especialidade, à mesma proposta de lei.  
 Declara, em nome da Comissão de Economia, que se associa aos votos expressos pelo Sr. Mário de 

Figueiredo sobre um inquérito aos organismos corporativos.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Manifesta o seu sentimento pelo falecimento dos Srs. Jacinto Bicudo de Medeiros e Jorge Viterbo 

Ferreira.  
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Deseja que fique consignado no Diário das Sessões que a votação do artigo 1.º do projecto de lei do Sr. 

Soares da Fonseca e outros Srs. Deputados sobre uma amnistia e inválidos se fez por unanimidade.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Profere palavras de pesar pelo falecimento do Sr. Antunes Guimarães.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 Fala acerca do Protocolo Adicional ao Tratado do Atlântico Norte, apresentando uma proposta de 

resolução.  
 Refere-se à visita oficial do Sr. Presidente da República a Espanha, apresentando uma proposta de 

resolução.  
 
 
 



VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute ma generalidade a proposta de lei sobre arborização de terrenos.  
 Presta homenagem ao Papa Pio XII, na ocasião do 15.º aniversário da coroação de Sua Santidade.  
 Fala acerca das reivindicações da União Indiana quanto a Goa, Damão e Diu.  
 Discute o Acordo criando a Comissão de Cooperação Técnica em África ao sul do Sara, enviando para a 

Mesa uma proposta de resolução.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Aprecia o Tratado de Amizade e Consulta Luso-Brasileiro e apresenta uma proposta de resolução sobre 

ele.  
 Aprecia o Protocolo Adicional ao Tratado do Atlântico Norte para a Acessão da República Federal Alemã 

e, apresenta uma proposta de resolução sobre o mesmo e pede que conste do Diário das Sessões ter 
sido aprovada por unanimidade a referida proposta de resolução.  

 Aprecia o pedido de autorização para o Chefe do Estado se ausentar para Inglaterra, enviando para a 
Mesa uma proposta de resolução.  

 Pede que fique consignado no Diário das Sessões ter sido aprovada por unanimidade a referida proposta 
de resolução.  

 Manda para a Mesa uma proposta de resolução sobre os textos das Convenções entre os Estados Partes 
no Tratado do Atlântico Norte relativas ao Estatuto das suas Forças, aos Representantes Nacionais e 
Pessoal Internacional e ao Protocolo sobre o Estatuto dos Quartéis Generais Militares Internacionais 
criados por força do Tratado do Atlântico Norte. 

3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Profere palavras de sentimento pela morte de D. Marcelino Franco, bispo do Algarve.  
 Requer que fique consignado no Diário das Sessões que a proposta de resolução relativa ao Acordo 

Cultural entre Portugal e o Reino da Bélgica foi aprovada por unanimidade.  
 Envia para a Mesa uma proposta de resolução da Comissão de Negócios Estrangeiros dando 

assentimento para o Chefe do Estado se assentar para a União da África do Sul e Federação da Rodésia 
e da Niassalândia.  

 Pede que fique consignado no Diário das Sessões ter sido aprovada por unanimidade esta proposta de 
resolução. 

 Deseja as maiores felicidades e êxitos ao Chefe do Estado na sua viagem a Moçambique e aos territórios 
vizinhos.  

4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na especialidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1957.  
 Pede que seja exarado no Diário das Sessões um voto de pesar pelo falecimento do presidente 

Magsaysay, da República das Filipinas.  
 Aprecia o pedido de autorização para o Chefe do Estado visitar oficialmente o Brasil e envia para a Mesa 

uma proposta de resolução.  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Refere-se ao décimo aniversário da constituição da N.A.T.O.  
 Discute as Contas Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público relativas a 1957.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Ferreira Barbosa sobre os organismos de coordenação económica.  
 Faz considerações sobre a viagem do Sr. Presidente da República ao Algarve.  
 Refere-se à visita do Presidente Kubitschek de Oliveira a Portugal por ocasião das comemorações 

henriquinas.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Faz considerações sobre a pesca do bacalhau.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Não regista intervenções.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Não regista intervenções.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Não regista intervenções.  
 



3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Requer, com outros Srs. Deputados, que seja submetido à ratificação expressa da Assembleia o Decreto-

Lei n.º 45.398, que autoriza a emissão de um empréstimo externo, amortizável, até ao montante de 15 
milhões de dólares.  

 Subscreve, com outros Srs. Deputados, propostas de alteração aos artigos 3.º e 8.º da proposta de lei 
de autorização às receitais e despesas para 1964.  

 Subscreve uma moção acerca do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para 
a enfrentar, apresentada pelo Sr. Ulisses Cortês em nome da Comissão de Economia.  

 Requer que fique exarado na acta que a moção acerca do aviso prévio sobre o turismo nacional foi 
aprovada por unanimidade.  

4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases da proposta de lei acerca do 

Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração à proposta de lei de autorização das receitas 

e despesas para 1965.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre mar territorial e zona contígua.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à mesma proposta de lei.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Subscreve com outros Deputados propostas de alteração da proposta de lei de autorização das receitas 

e despesas para 1967.  
 Refere-se à morte do Prof. Ferreira Dias, realçando a obra por ele realizada.  
 Refere-se à actividade desenvolvida nos últimos 30 anos pela Comissão Reguladora do Comércio do 

Bacalhau.  
 Refere-se à instituição, pela Câmara dos Deputados do Brasil, do Dia da Comunidade Luso-Brasileira.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de substituição do artigo 16.º da proposta de lei de 

autorização de receitas e despesas para 1969 e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de 
substituição de um artigo da mesma proposta de lei.  

 Propõe, com outros Deputados, para 2.º Vice-Presidente o Sr. Deputado Castro Fernandes.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre produtos da 

indústria siderúrgica.  


