
PEDRO TEOTÓNIO PEREIRA 
Legislaturas: V.  
 
Data de nascimento 
 1902-11-07. 
 
Localidade 
 Lisboa. 
 
Data da morte 
 1972. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Matemáticas Superiores pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; 
 Na Suíça, estudou «cálculo actuário», utilizado nos seguros – ramo vida (1925-1926). 
 
Profissão 
 Actuário; 
 Político. 
 
Carreira profissional 
 Gestor da Companhia de Seguros Fidelidade; 
 Membro do Conselho de Administração do Banco Nacional Ultramarino. 
 
Perfil político-ideológico 
 Membro do Integralismo Lusitano, desde o liceu. Na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 

foi o dirigente máximo do Integralismo Lusitano, condição em que conquistou a Associação de 
Estudantes. Foi sempre muito próximo de António Sardinha, a quem devotava uma grande devoção; 

 Participou no 18 de Abril de 1925 e no 28 de Maio de 1926; 
 Corporativista. Foi um dos artífices do Corporativismo Português; 
 Participou com Marcello Caetano no Congresso Preparatório da União Católica dos Estudantes 

Portugueses. 
 
Carreira político-administrativa 
 Subsecretário de Estado das Corporações e Previdência Social (1933-04-11 a 1936-01-03). Preparou, na 

dependência directa de Oliveira Salazar, o grosso da estrutura institucional e jurídica do 
corporativismo português; 

 Ministro do Comércio e Indústria (1936-01-18 a 1937-12-13); 
 Agente especial do Governo português junto de Franco (1938); 
 Embaixador no Brasil (1945-10-19 a 1947-06-30); 
 Embaixador em Washington (1947-1950); 
 Procurador à Câmara Corporativa (VI Legislatura); 
 Embaixador em Londres (1953-1958);) 
 Ministro da Presidência, substituindo Marcelo Caetano (1958-09-09 a 1961-06-02); 
 Embaixador em Washington (1961-1963); 
 Conselheiro de Estado; 
 Deputado à Assembleia Nacional (I e II Legislaturas); 
 Procurador à Câmara Corporativa por designação do Conselho Corporativo. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Secções 
V Conselho da Presidência; 5.ª − Pesca e conservas (Assessor); 17.ª − Educação física e 

desportos (Assessor). 
 
Pareceres subscritos/relatados [Total: 16] 
V Legislatura (1949-1953) [16] 
 12/V – Revisão da Constituição Política.  
 13/V – Processo de liquidação de sisa devida nos casos de partilhas judiciais, quando haja lugar ao 

pagamento de tornas.  



 14/V – Proposta de lei de autorização da emissão dum empréstimo interno denominado «Obrigações do 
Tesouro, 1951».  

 15/V – Conservação dos edifícios escolares.  
 16/V – Projecto de lei de aditamento dum artigo à Constituição Política, sobre a defesa da língua.  
 17/V – Projecto de lei de um aditamento ao artigo 109.º da Constituição, sobre a ratificação de 

decretos-leis.  
 18/V – Projecto de proposta de lei do condicionamento das indústrias (Relator).  
 19/V – Plantio da vinha no continente.  
 22/V – Autorização das receitas e despesas para 1952.  
 24/V – Protocolo adicional ao Tratado do Atlântico Norte (Relator).  
 25/V – Estatuto do Turismo.  
 33/V – Reorganização da educação física nacional.  
 38/V – Autorização das receitas e despesas para 1953.  
 42/V – Protocolo adicional ao Tratado do Atlântico Norte (Relator).  
 44/V – Arborização de terrenos para fixação e conservação do solo.  
 45/V – Colonização de zonas beneficiadas pelas obras de fomento hidroagrícola. 
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