
ANTÓNIO HINTZE RIBEIRO 
Legislaturas: I, II, III. 
 
Data de nascimento 
 1875-06-13. 
 
Localidade 
 Ponta Delgada / Açores. 
 
Data da morte 
 1944-03-19. 
 
Habilitações literárias 
▪ Curso de Artilharia da Escola do Exército; 
▪ Estudos complementares na Faculdade de Ciências, ficando habilitado como engenheiro industrial. 
 
Profissão 
▪ Oficial do Exército; 
▪ Agricultor. 
 
Carreira profissional 
▪ Comissão em Moçambique como oficial expedicionário do Regimento de Artilharia Montada de Queluz 

(1899-1901); 
▪ Demite-se do Exército após a implantação da República (1910), terminando a carreira militar no posto 

de Tenente; 
▪ Segue-se um período em que, para sobreviver, dá lições de Matemática; 
▪ Passa depois a administrar as propriedades da esposa no Alentejo e a Fábrica do Chá Canto, nos Açores. 
 
Perfil político-ideológico 
 Monárquico muito activo e seguidor de Paiva Couceiro, participa na “Monarquia do Norte” (1919), 
acabando por ser preso. 
 
Carreira político-administrativa 
▪ Deputado pelo Partido Regenerador, por Ponta Delgada (1906); 
▪ Deputado por Ponta Delgada, representando o grupo dos regeneradores conservadores e nacionalistas 

(1910); 
▪ Deputado em representação do Partido Monárquico (1918); 
▪ Deputado por Ponta Delgada, integrando o grupo dos regionalistas (1921-1922); 
▪ Adere à União Nacional quando Salazar apelou aos monárquicos para que abandonassem as tentativas 

restauracionistas (1932); 
▪ Delegado da Comissão Distrital de Ponta Delgada da União Nacional junto da Comissão Executiva; 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 
III 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

* Morre em 1944, sem ter terminado o mandato da III Legislatura. 
 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Declara, em aviso prévio, que deseja tratar, em ordem do dia, do Conselho de Tarifas dos Portos, 

requerendo que lhe seja permitido compulsar, no Ministério das Obras Públicas, os ante-projectos de 
estudos, relatórios e tudo o mais que se relacione com as obras do porto de Ponta Delgada. 

 Aprecia a proposta de lei que cria o Instituto de Medicina Tropical. 
 Aprecia e apoia o projecto de lei do Sr. José Cabral, sobre a construção de uma estátua a Sidónio Pais. 



2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Discute a proposta de lei referente ao Código Administrativo.  
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Envia um, requerimento pedindo cópia do relatório feito sobre a técnica de construção a seguir nas 

edificações da Ilha de S. Miguel.  
 Envia um requerimento pedindo informação acerca da quantidade de chá produzido na Ilha de S. Miguel 

e despachado para consumo.  
 Insiste pelo envio das informações que pediu sobre o inquérito feito às consequências desastrosas dos 

abalos de terra havidos na vila da Povoação, Ilha de S. Miguel.  
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Fala acerca da proposta de lei que trata do regime administrativo das ilhas adjacentes. ► Manifesta-se a 

favor da moção do Sr. Cancela de Abreu acerca da mesma proposta de lei.  
 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Associa-se às palavras de homenagem do Sr. Proença Duarte à memória de Sidónio Pais. 
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Refere-se à crise económica que atravessam os distritos do Funchal e de Ponta Delgada.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Fala, com palavras de homenagem, na sessão realizada na Assembleia em de Dezembro último em que 

falou o Sr. Presidente do Conselho e na viagem do Chefe do Estado aos Açores.  
 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Associa-se às palavras de homenagem do Sr. Mendes do Amaral, à memória de Sidónio Pais, e fala na 

regularização, na ilha de S. Miguel, do Salto do Fojo e da ribeira que ele alimenta, a fim de se acabar 
com os desastres provenientes do seu aumento de volume no período das chuvas.  

2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Associa-se à homenagem prestada pelo Sr. Proença Duarte à memória de Sidónio Pais.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Não regista intervenções. 


