
RICARDO SPRATLEY 
Legislaturas: IV. 
 
Data de nascimento 
 1881-09-08. 
 
Localidade 
 Porto. 
 
Habilitações literárias 
 Frequentou cursos de Línguas e Comércio na Inglaterra e na Alemanha. 
 
Profissão 
 Gestor. 
 
Carreira profissional 
 Director da Companhia dos Caminhos de Ferro da Póvoa; 
 Director-adjunto do Conselho Administrativo da Real Companhia Vinícola; 
 Secretário, Presidente e Presidente honorário da Associação Comercial do Porto; 
 Membro do Conselho de Administração da Companhia de Ferro do Norte (até 1932); 
 Delegado da Direcção na filial do Porto do Banco Lisboa e Açores (até 1933); 
 Presidente do Instituto do Vinho do Porto (1933-1935). 
 
Carreira político-administrativa 
 Membro da Comissão Organizadora da Exposição Colonial (1934); 
 Vogal do Conselho Superior do Comércio Externo; 
 Membro do Conselho Superior dos Caminhos de Ferro; 
 Vereador da Câmara Municipal do Porto (1942-1945); 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Porto Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Trata da falta do cimento.  
 Fala sobre a necessidade de se olhar para certas providências a adoptar no porto de Leixões e refere-se 

a uma afirmação do Sr. Teófilo Duarte acerca dos gastos com a urbanização Porto.  
 Manifesta o seu reconhecimento pelas informações prestadas pelo Governo acerca do apetrechamento 

do porto de Leixões.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Discute o aviso prévio relativo à crise que os municípios atravessam.  
 Entra no debate acerca do aviso prévio do Sr. Figueiroa Rego sobre o problema das lãs.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Dá o seu apoio ao que disse o Sr. Antunes Guimarães a propósito da inauguração do Centro de Estudos 

Económicos e Financeiros no Porto e da necessidade nesta cidade das faculdades de Ciências 
Económicas e Financeiras e de Letras.  

 Refere-se ao problema do turismo.  
 Refere-se às deficiências dos serviços dos CTT, à construção do Palácio dos Correios do Porto e à 

construção da ponte da Arrábida sobre o Douro.  
 Discute o projecto e a proposta de lei relativos ao problema a habitação.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Fala sobre a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1949.  
 Envia um requerimento pedindo informações, pelo Instituto Nacional de Estatística, sobre os artigos de 

exportação, em 1948, de madeiras, cortiça, resinas, pescarias, vinhos e aguardentes.  
 Discute as contas gerais do Estado de 1947.  


