RUI DE MOURA RAMOS
Legislaturas: VIII, X.
Data de nascimento
 1917-12-15.
Localidade
 Batalha / Leiria.
Habilitações literárias
 Licenciatura em Direito.
Profissão
 Funcionário público.
Carreira profissional
 Chefe da Secretaria da Câmara Municipal da Batalha, durante 13 anos (antes de 1960);
 Exerce funções directivas no Colégio de S. Fiel (Reeducação de Menores) em Louriçal do Campo, Castelo
Branco;
 Quando foi eleito pela primeira vez (1961), era Director da Prisão-Escola de Leiria.
Perfil político-ideológico
 Tomou sempre posição entre o sector ultraconservador do regime.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
VIII
Leiria
X
Leiria

Comissões
Secretário da Mesa; Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência.
Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência

Intervenções parlamentares
VIII Legislatura (1961-1965)

1.ª Sessão Legislativa (1961-1962)




Pede ao Governo a valorização urbanística da zona do mosteiro da Batalha.
Chama a atenção do Governo para a situação dos lavradores do Vale do Lis.
Discute as propostas de lei sobre a previdência social e o Estatuto da Saúde e Assistência.



Fala sobre três Decretos-Leis relativos aos serviços tutelares de menores e à acção do Sr. Ministro
Justiça.
Ocupa-se da situação dos lavradores da região de Leiria.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre saúde mental.
Fala sobre circunscrições de exploração e Técnica dos C.T.T..
Fala sobre as Contas Gerais do Estado relativas a 1961.
Refere-se às lotações do Liceu e da Escola Técnica de Leiria.
Fala sobre problemas da juventude.
Congratula-se com a publicação do Decreto-Lei relativo ao casamento das enfermeiras.

2.ª Sessão Legislativa (1962-1963)








3.ª Sessão Legislativa (1963-1964)










Ocupa-se da situação do pessoal de vigilância dos serviços prisionais.
Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1964.
Participa no debate do aviso prévio sobre a reforma do Código Administrativo e subscreve, com outros
Srs. Deputados, uma moção acerca do mesmo aviso prévio.
Participa no debate do aviso prévio sobre educação nacional.
Toma parte no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para a
enfrentar.
Refere-se à sessão de trabalhos que o Ministro das Obras Públicas e o Subsecretário de Estado da
mesma pasta foram realizar à vila da Batalha.
Participa no debate do aviso prévio sobre o turismo nacional.
Requer vários elementos sobre o número e a actividade das várias comissões nomeadas há mais de um
ano nos diferentes Ministérios.

4.ª Sessão Legislativa (1964-1965)









Refere-se à visita do Chefe do Estado ao distrito de Leiria.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1965.
Solicita ao Governo que a construção do porto de abrigo da Nazaré seja incluída no III Plano de
Fomento.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a propriedade da farmácia.
Refere-se ao problema hospitalar de Leiria.
Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) relativas a 1963.
Foca vários aspectos do problema do pão.
Fala sobre vários aspectos da viticultura nacional.

X Legislatura (1969-1973)

1.ª Sessão Legislativa (1969-1970)




Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.
Trata de vários problemas da rede rodoviária do distrito de Leiria.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a colheita de produtos biológicos humanos para
liofilização e conservação por outros processos.
Requer os volumes publicados do livro Dez Anos de Politica Externa.
Refere-se a alguns empreendimentos planeados pela Comissão Regional de Turismo de Leiria para
valorizar a área da sua jurisdição.
Requer várias informações relativas à construção do porto de abrigo da Nazaré.
Refere-se a insuficiência de instalações escolares no distrito de Leiria.
Faz considerações sobre problemas florestais e do comércio e industrialização de madeiras.
Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e
a sociedade moderna.
Discute na generalidade o projecto de lei sobre o crédito de colheita pelo processo de warrantagem.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a protecção da natureza e dos seus recursos.





Aborda diversos assuntos relativos às indústrias de panificação e moagem.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1971.
Requer as publicações oficiais Dez Anos de Política Externa, (VI vol.) e Vasco da Gama e Suas Viagens



Apresenta dois requerimentos, o primeiro pedindo a publicação Vinte Anos de Defesa do Estado
Português da Índia, o segundo pedindo informações sobre obras de hidráulica agrícola e sobre o
complexo agro-industrial do Cachão.
Subscreve, com o Sr. Duarte do Amaral e outros Deputados, um projecto de lei de revisão
constitucional.
Discute na generalidade a proposta de lei sobre a protecção do cinema nacional.
Requer vários elementos sobre inquéritos efectuados acerca de alguns incidentes perturbadores da vida
escolar.
Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre a actividade
teatral.
Trata de algumas questões relativas à vitivinicultura nacional.
Faz considerações acerca das medidas tomadas pelo Ministério da Educação Nacional para debelar a
crise provocada pela subversão universitária.
Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alteração á proposta de lei sobre a protecção do
cinema nacional.
Faz considerações sobre a agitação nos meios estudantis universitários.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Camilo de Mendonça se ocupa do novo regime das farinhas e
do pão.
Trata da situação dos transportes colectivos do concelho de Leiria.
Requer novamente elementos acerca de inquéritos ordenados pelo Ministério da Educação Nacional
sobre incidentes perturbadores da vida escolar.
Agradece ião Sr. Ministro das Obras Públicas a concessão de verbas para a melhoria da rede rodoviária
do distrito de Leiria.
Preconiza a trasladação para o Mosteiro da Batalha dos restos mortais de Mouzinho de Albuquerque, a
quem aponta como exemplo a seguir pela juventude na defesa da Pátria.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração do projecto de lei sobre a reabilitação e
integração social de indivíduos deficientes.











2.ª Sessão Legislativa (1970-1971)
















de Descobrimentos.










Manifesta insatisfação pela resposta a um requerimento que dirigiu ião Ministério da Educação Nacional
relativo aos distúrbios estudantis verificados na Universidade de Coimbra na noite de 9 para 10 de Maio
de 1970.
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.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração da proposta de lei sobre liberdade
religiosa.
Insiste na satisfação do requerimento em que pedia informações sobre obras de hidráulica agrícola e,
sobre o complexo agro-industrial do Cachão.
Discute na especialidade a proposta de lei sobre liberdade religiosa.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração da proposta da lei de imprensa, segundo
o texto da comissão eventual e discute na especialidade este texto.

3.ª Sessão Legislativa (1971-1972)


























Refere-se aos benefícios do alargamento do ensino a maior número de meios populacionais e das
implicações daí resultantes, nomeadamente no que se refere ao distrito de Leiria.
Apresenta uma nota de perguntas sobre problemas de poluição atmosférica provocada pela Empresa de
Cimentos de Leiria e pela Companhia dos Cimentos Brancos.
Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.
Refere-se ao problema dos preços dos serviços clínicos e hospitalares e aos honorários dos médicos.
Evoca a figura e a obra do bispo de Leiria, D. José Alves Correia da Silva, no centenário do seu nascimento.
Intervém na apreciação do Decreto-Lei n.º 520/71.
Agradece ao Governo a criação da Escola de Enfermagem de Leiria.
Requer uma publicação.
Refere-se à passagem do 64.º aniversário do assassínio do rei D. Carlos.
Apresenta uma nota de perguntas relativa a certas medidas tomadas petos serviços responsáveis pelo
fomento da fruticultura.
Requer informações, sobre o regime do condicionamento do plantio da vinha.
Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à proposta de lei de defesa da
concorrência.
Apresenta uma nota de perguntas relativa à construção de um aeródromo em Fátima.
Refere-se a alguns problemas decorrentes do incremento do comércio e do uso da droga em Portugal.
Refere-se às deficiências dos serviços dos correios e telecomunicações.
Requer vários elementos sobre produção, recolha e consumo de leite.
Apresenta uma nota de perguntas relativa à estrutura do crédito agrícola.
Faz considerações políticas a propósito de um discurso do Sr. Correia da Cunha.
Refere-se a questões relativas à vitivinicultura nacional.
Subscreve o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo à proposta de lei
sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros.
Participa no debate para apreciação das contas públicas de 1970.
Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Casal-Ribeiro discute na generalidade a proposta de lei de
revisão da Lei Orgânica do Ultramar.
Requer informações relativas à execução do Plano de Povoamento Florestal.
Requer informações relativas à recuperação florestal e silvopastoril da propriedade privada.
Discute na especialidade a proposta de lei de revisão da Lei Orgânica do Ultramar.

4.ª Sessão Legislativa (1972-1973)










Apresenta uma nota de perguntas acerca da actividade dos Serviços Sociais dos Ministérios da Economia
e das Finanças desenvolvida em prol dos seus servidores.
Apresenta uma nota de perguntas a respeito de dificuldades e demoras relacionadas com créditos e
subsídios para a mecanização agrícola.
Apresenta uma noto de perguntas acerca da morosidade com que a Assistência na Doença aos
Servidores Civis do Estado reembolsa as importâncias com que o Estado comparticipa nas despesas que
os seus servidores e familiares fazem quando doentes.
Apresenta uma nota de perguntas sobre problemas de fomento hidroagrícola relativos à barragem de Alqueva.
Tece várias considerações acerca do fenómeno da contestação universitária.
Tece várias considerações acerca da crise agrícola e enaltece um despacho do Sr. Ministro da Economia
e das Finanças sobre o assunto.
Requer elementos relativos à reforma das Faculdades de Direito.
Apresenta um requerimento relacionado com o problema do leite.



























Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.
Manifesta o seu veemente protesto por algumas afirmações contidas num «comunicado» da Comissão
Diocesana Justiça e Paz do Porto sobre o Dia Mundial da Paz.
Subscreve, uma proposta de alteração ao Regimento da Assembleia Nacional.
Apresenta uma nota de perguntas relativa à defesa da qualidade do vinho.
Refere-se ao momento político actual, mormente no relativo à liberdade religiosa.
Apresenta um requerimento relativo, às novas unidades industriais em ordem a incrementar a crescente
floração.
Apresenta um requerimento, solicitando ao Ministério da Educação Nacional elementos sobre a disciplina
de Introdução às Ciências Humanas.
Formula uma nota de perguntas relativas ao interesse nacional no sector da olivicultura.
Participa no debate de apreciação do aviso prévio sobre meios de comunicação e problemática de
informação.
Ocupa-se do problema da exportação de vinho para o Estado de Angola.
Discute, na generalidade, a proposta de lei acerca da protecção da intimidade da vida privada.
Apresenta um requerimento acerca das remessas de vinho a granel enviadas para Angola.
Apresenta uma nota de perguntas sobre o problema da poluição no meio atmosférico lisboeta.
Discute, na generalidade, a proposta de lei sobre agrupamentos complementares de empresas.
Apresenta uma nota de perguntas sobre o imposto de veículos automóveis.
Refere-se às explosões verificadas ultimamente em Lisboa.
Participa no debate do aviso prévio sobre a toxicomania e subscreve, com outros Deputados, uma
moção no final do aviso prévio.
Apresenta uma nota de perguntas acerca do condicionalismo do plantio da vinha.
Apresenta um requerimento acerca da reforma do Direito.
Apresenta uma nota de perguntas acerca do aeródromo de Fátima.
Apresenta uma nota de perguntas acerca da publicação de um diploma legal sobre peneiração de
farinhas.
Apresenta uma nota de perguntas acerca da possível escassez de batata no País, motivada pela
proibição de exportação, por parte da Inglaterra, para os seus tradicionais mercados.
Discute, na generalidade, a proposta de lei de reforma do sistema educativo.
Apresenta uma nota de perguntas acerca da importação de aguardente vínica da Argélia e da
exportação de vinho do Porto para a Comunidade Económica Europeia.
Evoca a figura do Sr. Doutor Oliveira Salazar, na passagem do 45.º aniversário da sua entrada para o
Governo.

