
JOSÉ PAIS RIBEIRO 
Legislaturas: IX. 
 
Data de nascimento 
 1910-10-09 
 
Localidade 
 Cabanas de Viriato / Viseu. 
 
Data da morte 
 1987 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina pela Universidade de Coimbra (1938). 
 
Profissão 
 Médico. 
 
Carreira profissional 
▪ Assistente voluntário na Universidade de Coimbra durante dois anos; 
▪ Chefe do Instituto de Higiene e Medicina da Universidade de Coimbra e Chefe do Laboratório de Análises 

Clínicas do Hospital Militar Regional de Coimbra (1943-1953); 
▪ Professor de Bacteriologia e Análises Clínicas da Escola de Enfermagem de Coimbra; 
▪ Delegado de Saúde de Faro; 
▪ Delegado de Saúde do Distrito e Director do Dispensário de Higiene Social de Viseu; 
▪ Director do Hospital-Colónia Rovisco Pais (leprosaria), em comissão de serviço (1958-1960); 
▪ Director de Saúde do Porto (1977-1980). 
 
Carreira político-administrativa 
▪ Membro da União Nacional (1938); 
▪ Comandante de Lança da Legião Portuguesa (1940). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Vila Real Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1966.  
 Requer vários elementos relacionados com a indústria de celulose.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Braamcamp Sobral sobre educação da juventude.  
 Refere-se à localização da indústria de celulose no distrito de Vila Real.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre o ensino liceal a cargo do Estado.  
 Trata da problemática de que se rodeia o aproveitamento do material lenhoso da bacia do Tâmega.  
 Fala sobre problemas hospitalares, nomeadamente quanto ao Hospital de Vila Real.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Participa no debate do aviso prévio do Sr. Deputado Agostinho Cardoso sobre os problemas da 

população idosa no nosso país, do fenómeno do envelhecimento da população e da política da velhice.  
 Refere-se às principais dificuldades que afectam a viticultura do Douro, especialmente no distrito de Vila 

Real.  
 Trata de assuntos de interesse para o desenvolvimento socioeconómico do distrito de Vila Real.  


