
JOÃO DUARTE MARQUES 
Legislaturas: III. 
 
Data de nascimento 
 1898-05-03. 
 
Localidade 
 Castelo Branco. 
 
Habilitações literárias 
 Curso da Escola de Guerra (1919); 
 Curso de Educação Física (1920). 
 
Profissão 
 Oficial do Exército. 
 
Carreira profissional 
 Ingressa na Escola do Exército (1918); 
 Professor do ensino particular (1925-1950); 
 Inspector da 4.ª Inspecção de Infantaria; 
 Comandante do Regimento de Infantaria n.º 2, em Abrantes; 
 Comandante do Campo de Instrução Militar de Santa Margarida; 
 Brigadeiro, 2.º Comandante da 4.ª Região Militar, em Évora (1958). 
 
Perfil político-ideológico 
 Segundo ele próprio, era um “fanático consciente” por Salazar. 
 
Carreira político-administrativa 
 Administrador do Concelho de Abrantes (1926-1931). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

III Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 
 
Intervenções parlamentares 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Discute a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1943.  
 Louva, a propósito da visita do Sr. Conde Jordana, a política seguida pelo Sr. Presidente do Conselho no 

que respeita às relações de amizade entre Portugal é Espanha.  
 Refere-se a assuntos relativos ao sistema corporativo português.  
 Envia um requerimento pedindo esclarecimentos, pelo Ministério da Economia, respeitantes aos serviços 

da Cooperativa do Grémio dos Armadores de Navios da Pesca do Bacalhau.  
 Faz comentários aos documentos que foram recebidos relacionados com um seu requerimento.  
 Trata da necessidade de se estudar o meio de se acabar por maneira justa e equitativa com as bichas 

junto dos estabelecimentos dos géneros destinados à vida.  
 Entra no debate do aviso prévio do Sr. Melo Machado acerca da questão das carnes.  
 Discute as Contas Gerais do Estado de 1941.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Aplaude as palavras proferidas pelo Sr. Presidente na primeira sessão deste período extraordinário e 

apresenta as suas homenagens aos novos membros do Governo e em especial ao Sr. Presidente do 
Conselho.  

 Envia um requerimento pedindo informações sobre a Junta Nacional dos Produtos Pecuários.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1945.  
 Pede informações sobre o que há a respeito de um pedido de esclarecimentos dirigido ao Ministério da 

Economia.  



 Refere-se a rumores que lhe chegaram da inutilização de peixe em Matosinhos, com prejuízo para a 
população.  

 Discute, na generalidade, a proposta de lei de fomento e reorganização industrial.  
 Envia um requerimento pedindo esclarecimentos acerca da actividade da Comissão Reguladora do 

Comércio de Arroz.  
 Manifesta-se a favor das palavras do Sr. Antunes Guimarães sobre a concessão de uma indemnização 

aos autores do monumento da Guerra Peninsular.  
 Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei de fomento e reorganização industrial.  
 Refere-se ao decreto-lei n.º 34.346, que trata da aplicação da pauta mínima às mercadorias que 

interessem ao abastecimento do País.  
 Discute, na generalidade, a proposta de lei sobre construção de casas de renda económica.  
 Requer, pelo Ministério da Economia, elementos relativos a assuntos que correm pela Junta Nacional dos 

Produtos Pecuários.  
 Fala, na especialidade, sobre a proposta de lei sobre construção de casas de renda económica.  
 Refere-se à acção da organização corporativa.  
 Fala sobre a proposta de lei do suplemento eventual de vencimentos, aos funcionários.  
 Manifesta a sua solidariedade à sessão de 8 de Maio e presta as suas homenagens aos Srs. Presidente 

do Conselho e Ministro da Guerra.  
 Discute a proposta de lei de coordenação dos transportes terrestres e fala, na especialidade, sobre a 

mesma proposta de lei.  
 Envia um requerimento pedindo que lhe seja permitido consultar o processo de sindicância à Câmara 

Municipal de Abrantes.  
 Refere-se ao novo regime cerealífero.  
 Refere-se aos esclarecimentos que, a propósito do que disse, a Companhia das Lezírias enviou.  
 Fala sobre assuntos que se prendem com o sistema corporativo.  
 Envia um requerimento pedindo cópia das conclusões da sindicância feita à Câmara Municipal de 

Abrantes. 


