
VASCO MARIA DE PEREIRA PINTO COSTA RAMOS 
Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1918-05-31. 
 
Localidade 
 Torres Novas / Santarém. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Ciências Médico-Veterinárias. 
 
Profissão 
 Médico Veterinário; 
 Funcionário Público. 
 
Carreira profissional 
 Inicia a carreira como Assistente da Escola Superior de Medicina Veterinária; 
 Ingressa nos quadros da Junta Nacional dos Produtos Pecuários (1947). 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal da Comissão Distrital do Porto da União Nacional; 
 Delegado da Junta Nacional dos Produtos Pecuários, no Porto; 
 Delegado do Governo junto do Grémio Concelhio dos Comerciantes de Carne. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Porto Ultramar.   
XI Porto Ultramar.   
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de aditamento à proposta de lei de autorização das 

receitas e despesas para 1970, depois substituída por uma outra proposta, intervindo também na 
discussão na especialidade.  

 Requer informações relativamente a várias categorias de funcionários dos organismos de coordenação 
económica e corporativos dependentes do Ministério da Economia.  

 Refere-se a aspectos da organização corporativa e cooperativa da lavoura.  
 Apresenta uma nota de perguntas sobre questões do imposto de transacções cobrado à indústria de 

ourivesaria e sobre a criação de melhores condições a exportação dos produtos daquela indústria.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Apresenta uma nota de perguntas sobre a situação económica de cerca de oitocentos mineiros, na 

maioria atacados de silicose, que foram despedidos pela empresa da mina de S. Pedro da Cova.  
 Subscreve, com o Sr. Duarte do Amaral e outros Deputados, um projecto de lei de revisão 

constitucional.  
 Ocupa-se de problemas de fomento pecuário no ultramar, nomeadamente em Angola e Moçambique.  
 Requer elementos acerca do comércio de ourivesaria com Angola e Moçambique.  
 Faz considerações acerca da situação do curso de Arquitectura da Escola Superior de Belas-Artes do 

Porto.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Refere-se à situação da indústria de ourivesaria.  
 Subscreve, com outros Deputados, duas propostas de aditamento à proposta de lei de defesa da 

concorrência.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Apresenta as reacções provocadas pelo conhecimento do estudo de expansão do Aeroporto de Pedras 

Rubras.  
 Analisa alguns aspectos da reforma de coordenação económica.  



 Refere-se à intervenção do Sr. Ministro da Economia no sentido de o Centro de Tratamento de Leite do 
Porto poder funcionar.  

 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Não regista intervenções.  


