
LUÍS ANTÓNIO DE OLIVEIRA RAMOS 
Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1939-05-27. 
 
Localidade 
 Braga. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Ciências Histórico-Filosóficas pela Universidade de Lisboa 

(1961). 
 
Profissão 
 Professor Universitário. 
 
Carreira profissional 
 Assistente da Faculdade de Letras de Lisboa (1961-1963); 
 Professor da Faculdade de Letras do Porto (1963). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Braga Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
XI Braga Educação Nacional, Cultura Popular e Interesses Espirituais e Morais. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Requer várias informações sobre ensino universitário.  
 Refere-se a alguns problemas do ensino secundário.  
 Subscreve, com outros Deputados, o aviso prévio sobre aspectos culturais, económicos e sociais do 

distrito de Braga.  
 Faz considerações a propósito da visita do Sr. Ministro das Obras Públicas ao antigo convento beneditino 

de Tibães, apelando para a necessidade de defesa e conservação de vários monumentos nacionais do 
distrito de Braga.  

 Requer as comunicações e relatórios produzidos durante o Colóquio sobre o Problema da Habitação.  
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e 

a sociedade moderna.  
 Apresenta duas notas de perguntas, uma sobre a atribuição de vencimentos durante as férias grandes a 

professores eventuais do ensino secundário, outra sobre medidas para tornar mais eficientes os serviços 
médico-sociais dependentes do Ministério das Corporações.  

 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Apresenta duas notas de perguntas, a primeira sobre a revitalização das áreas rurais e auxílio à lavoura 

da sub-região litoral de Entre Douro e Minho, a segunda sobre a revisão dos vencimentos dos guarda-
rios.  

 Trata do problema das estradas no distrito de Braga.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a actividade 

teatral.  
 Requer a generalização do debate do aviso prévio sobre os aspectos culturais, económicas e sociais do 

distrito de Braga, participa no debate do mesmo e subscreve, com outros Deputados, uma moção 
relativa ao aviso prévio.  

 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Lopes Frazão advoga a melhoria de situação dos chefes de 
conservação de estradas, aparte em que lembra também a situação dos guarda-rios.  

 Requer, em relação ao distrito de Braga, os elementos disponíveis acerca da selecção de centros onde 
poderão implantar-se novas instituições de ensino superior.  

 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  



 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Nunes de Oliveira se congratula com a recente aprovação do 
estatuto legal da Universidade Católica.  

 Subscreve, como membro da comissão eventual, várias propostas de alteração a proposta de lei sobre 
liberdade religiosa.  

 Louva a medida tomada pelo Governo acerca do pagamento das férias aos professores eventuais.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Fala sobre a exiguidade dos vencimentos dos guarda-rios e sobre a conservação e utilização do antigo 

mosteiro beneditino de Tibães.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Requer informações da Secretaria de Estado da Agricultura acerca das iniciativas levadas a cabo na sub-

região litoral norte.  
 Apresenta uma nota de perguntas relativa às medidas a serem tornadas pelo Governo no sentido de 

promover a electrificação das áreas rurais no distrito de Braga.  
 Refere-se ao discurso do Ministro da Educação Nacional e foca alguns problemas da região nortenha, 

nomeadamente do distrito de Braga.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração relativa à proposta de lei sobre fomento 

industrial.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Agradece o voto de pesar pelo falecimento de seu pai.  
 Apresenta uma nota de perguntas acerca da Conferência de Segurança Europeia.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração e aditamento à proposta de lei de autorização 

das receitas e despesas para 1973, que discute, na especialidade.  
 Discute, na especialidade e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à Lei de 

Meios para 1973.  
 Apresenta uma nota de perguntas acerca da reedificação do Teatro Nacional de D. Maria II.  
 Discute, na especialidade, e subscreve, com outros Deputados, duas propostas de aditamento e uma 

proposta de alteração ao Regimento da Assembleia Nacional.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Fausto Montenegro acerca da defesa do património nacional.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre meios de comunicação e problemática da informação.  
 Apresenta uma nota de perguntas acerca de horas extraordinárias no serviço de expediente e 

contabilidade das Universidades.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Valadão dos Santos acerca da atribuição do prémio Montaigne ao 

Prof. Vitorino Nemésio.  
 Apresenta uma nota de perguntas acerca do posto fronteiriço da Portela do Homem.  
 Aborda o problema das gratificações de chefia ao pessoal administrativo das Universidades.  
 Faz um aparte à comunicação do Sr. Nunes de Oliveira acerca da criação de novos juízos em Barcelos e 

Vila Nova de Famalicão.  
 Discute, na generalidade e na especialidade, e subscreve, com outros Deputados, várias propostas de 

alterações à proposta de lei de reforma do sistema educativo.  
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Associa-se às comemorações do 25.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem.  
 Participa na discussão, na especialidade, da proposta de lei do IV Plano de Fomento.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1974.  
 Entra na discussão, na generalidade, da proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio 

da vinha.  
 Refere-se à instauração da Universidade do Minho.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha. 


