
RUI PONTÍFICE DE SOUSA 
Legislaturas: IX, X. 
(Apesar de fazer parte das listas para a XI Legislatura, não foi eleito por ter 
falecido em vésperas do acto eleitoral.) 
 
Data de nascimento 
 1929-03-25. 
 
Localidade 
 Tortosendo / Covilhã / Castelo Branco. 
 
Data da morte 
 1973-10-26. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Economia pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras de Lisboa. 
 
Profissão 
 Industrial de lanifícios. 
 
Carreira profissional 
 Presidente do Conselho de Administração do Acondicionamento e Laboratório Têxtil da Covilhã; 
 Director do Centro de Assistência Social do Tortosendo. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vereador da Câmara Municipal da Covilhã; 
 Representante da Corporação da Indústria em vários grupos de trabalho da Comissão Interministerial de 

Planeamento e Integração Económica. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IX Castelo Branco Economia. 
X Castelo Branco Finanças. 
 
Intervenções parlamentares 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Ocupa-se da programação regional e da parte que nela deve ter o distrito de Castelo Branco.  
2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1967.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Discute na especialidade vários artigos da proposta de lei do serviço militar.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Discute na especialidade alguns artigos da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 

1969.  
 Subscreve, com outros Deputados, os requerimentos pedindo a apreciação pela Assembleia dos 

Decretos-Leis n.º 48.757 e 48.760.  
 Analisa a actividade desenvolvida ultimamente pela Inspecção-Geral das Actividades Económicas.  
 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve o parecer da Comissão de Finanças sobre a proposta de lei de autorização das receitas e 

despesas para 1970 e discute na especialidade vários artigos da referida proposta de lei.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre a adopção de medidas tendentes ao 

desenvolvimento da região de turismo da serra da Estrela.  
 Trata de problemas de transportes e turismo na Beira Baixa, ou seja no distrito de Castelo Branco.  
 
 



2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1971 e apresenta 

uma proposta de emenda ao artigo 20.º da referida proposta de lei.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração e de emenda à mesma proposta de lei, que 

discute na especialidade.  
 Requer informações relativas a sociedades de seguros e resseguros.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à lei de imprensa.  
 Refere-se à necessidade de rápida melhoria das comunicações e transportes regulares do distrito de 

Castelo Branco.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Roboredo e Silva discute na generalidade a proposta de lei de 

autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Barreto de Lara se refere ao problema dos pagamentos 

interterritoriais.  
 Requer uma informação acerca de uma petição apresentada pelo Governo à Associação Europeia do 

Comércio Livre, referente à importação de fibras têxteis sintéticas e respectivas misturas.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1972.  
 Subscreve, com outros Deputados, o parecer das Comissões de Finanças e de Economia sobre a 

proposta de Lei de Meios para 1972 e discute na especialidade o artigo 12.º da mesma proposta de lei.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de defesa da concorrência.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre fomento industrial e subscreve várias 

propostas à mesma proposta de lei.  
 Refere-se a problemas de transportes do distrito de Castelo Branco. 
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Discute na especialidade, a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1973.  
 Discute, na especialidade, o Regimento da Assembleia Nacional e subscreve uma proposta de alteração.  
 Discute, na generalidade e na especialidade, as diferentes bases da proposta de lei sobre agrupamentos 

complementares de empresas.  
 Refere-se a alguns assuntos relacionados com o IV Plano de Fomento.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei de reforma do sistema educativo.  


