
ARTUR PROENÇA DUARTE 
Legislaturas: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. 
 
Data de nascimento 
 1894-07-30. 
 
Localidade 
 Oledo / Idanha-a-Nova / Castelo Branco. 
 
Data da morte 
 1969-10-27. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (1917). 
 
Profissão 
 Advogado. 
 
Carreira profissional 
 Presidente do Conselho de Administração do Amoníaco Português (1945-1960). 
 
Perfil político-ideológico 
 Homem de ideias conservadoras que se revia totalmente na política do Estado Novo e na figura de 

Salazar; 
 Irmão de Teófilo Duarte, de quem foi secretário quando este foi Governador de Cabo Verde (1918); 
 Esteve nos primórdios da União Nacional. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vice-presidente da Comissão Distrital de Santarém da União Nacional; 
 Presidente da Comissão Distrital de Santarém da União Nacional (1947-1960); 
 Presidente da Comissão Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Santarém (1935); 
 Presidente da Junta de Província do Ribatejo (1942-1958); 
 Representante da produção no Conselho Geral da Junta Nacional do Vinho (1943-1961). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

I 
II 
III 

Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 

IV Santarém Economia. 
V Santarém Economia. 
VI Santarém Economia. 
VII Santarém Política e Administração Geral e Local. 
VIII Santarém Negócios Estrangeiros. 
IX Santarém Negócios Estrangeiros. 
 
Intervenções parlamentares 
I Legislatura (1935-1938) 
1.ª Sessão Legislativa (1935) 
 Discute a ratificação dos Decretos-Leis n.ºs 24 976, 24 977, 24 978 e 24 979, relativos à questão 

vinícola. 
 Discute a ratificação do Decreto-Lei n.º 24 978, relativo à questão vinícola. 
 Discute o projecto de lei do Sr. Cândido Duarte, sobre a criação de asilos agrícolas. 
 Entra na discussão e debate da ratificação do Decreto-Lei n.º 25 126, respeitante à produção 

cerealífera. 
 Aprecia e apoia o projecto de lei do Sr. José Cabral, sobre a construção de uma estátua a Sidónio Pais. 



 Lembra que seria útil sugerir-se ao Governo, atento o reflexo sobre as populações rurais da derradeira 
geada que inutiliza por completo para a produção grande parte das vinhas, a imediata abertura de 
trabalhos públicos onde trabalhadores rurais pudessem auferir salários compensadores desse acidente. 

2.ª Sessão Legislativa (1935-1936) 
 Discute o projecto de lei referente a reparação por perdas e danos.  
 Discute o projecto de lei sobre a transferência para companhias de seguros da responsabilidade por 

acidentes de automóveis.  
 Discute o decreto-lei n.º 26.317, que modifica o sistema de cobrança da contribuição obrigatória dos 

vinicultores do centro e sul do País.  
 Discute a proposta de lei referente à reorganização do Ministério da Instrução.  
 Discute o projecto de lei sobre os eucaliptos.  
 Discute a proposta de lei do Código Administrativo.  
3.ª Sessão Legislativa (1936-1937) 
 Aprecia o decreto-lei n.º 27.307, que cria nas Relações e tribunais de 1.ª instância um quadro de 

pessoal contratado.  
 Fala sobre a proposta de lei respeitante à hidráulica agrícola.  
 Refere-se à proposta de lei sobre hidráulica agrícola e discorda do que dispõe uma base da proposta da 

lei sobre hidráulica agrícola.  
 Discute a proposta de lei sobre condicionamento industrial.  
4.ª Sessão Legislativa (1937-1938) 
 Fala sobre a proposta de lei que reorganiza o ensino primário.  
 Fala acerca da proposta de lei sobre o povoamento florestal.  
 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Presta homenagem à memória de Sidónio Pais.  
 Fala nas deficiências de ordem material da Maternidade de Coimbra.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Fala acerca da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1940.  
 Refere-se ao discurso pronunciado pelo Sr. Presidente do Conselho diante das comissões políticas da 

União Nacional.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Profere palavras de homenagem à memória do falecido Deputado Sr. Botelho Neves.  
 Fala sobre a proposta de lei de autorização de receitas p despesas para 1941.  
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Entra no debate, na generalidade, da proposta de lei de receitas e despesas para o ano de 1942.  
 Entra no debate do aviso prévio do Sr. Melo Machado respeitante à hidráulica agrícola. 
 
III Legislatura (1942-1945) 
1.ª Sessão Legislativa (1942-1943) 
 Discute as Contas Gerais do Estado do ano de 1941.  
2.ª Sessão Legislativa (1943-1944) 
 Lembra a morte de Sidónio Pais, a cuja memória presta homenagem.  
 Discute a proposta de lei do Estatuto da Assistência Social e fala sobre a base XXXII da mesma proposta 

de lei.  
3.ª Sessão Legislativa (1944-1945) 
 Entra no debate, na generalidade, da proposta de lei de fomento e reorganização industrial.  
 Refere-se a vários assuntos que se prendem com a actual situação da lavoura.  
 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Discute a proposta de lei sobre melhoramentos agrícolas.  
 Fala sobre a questão do sal, cuja indústria atravessa uma crise grave.  
 Entra na discussão da proposta de lei sobre o regime jurídico dos casais agrícolas.  
 Em nome da Comissão Permanente de Economia, refere-se a pontos vários da mesma proposta de lei.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Discute a proposta de lei relativa à reorganização do ensino técnico profissional.  
 Refere-se à difícil situação da região do Ribatejo, em consequência das cheias, e à necessidade de se 

fazerem as obras necessárias para de futuro se evitarem.  



 Discute a proposta de lei, antigo decreto-lei sobre as restrições do plantio da vinha e envia uma 
proposta de emenda.  

3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Refere-se ao artigo 1.º do parecer da Câmara Corporativa ao projecto de lei do Sr. Sá Carneiro 

respeitante ao inquilinato.  
 Refere-se à proposta de alteração ao n.º 4.º do artigo 9.º e discute alguns artigos do parecer da 

Câmara Corporativa ao mesmo projecto de lei. 
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Refere-se, a propósito da eleição para a Presidência da República, ao procedimento das populações 

rurais, especialmente do Ribatejo, que melhor conhece, que reagiram contra a oposição, populações 
essas cujas necessidades o Governo deve ter em atenção, bem como as dos professores primários, que 
foram grandes colaboradores na propaganda da candidatura do Sr. Marechal Carmona.  

 Refere-se à base IX, segundo o parecer da Câmara Corporativa relativo à proposta de lei sobre o ensino 
particular.  

 Presta, ao terminar a sessão legislativa e a legislatura, as suas homenagens de consideração e estima ao 
Sr. Presidente da Assembleia Nacional.  

 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Evoca a figura do Presidente Sidónio Pais à passagem do aniversário da sua morte.  
 Frisa a importância da ponte que se está a construir em Vila Franca de Xira, fala na necessidade da 

reconstrução da ponte sobre a Vala Velha de Benavente, da reconstrução da que liga Santarém a 
Almeirim e também da estrada de Coruche a Santarém.  

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Fala acerca do aviso prévio sobre a execução da Lei de Reconstituição Económica.  
 Esclarece um ponto deste seu discurso na parte respeitante às obras da barragem de Idanha-a-Nova.  
 Discute na especialidade a proposta de lei que reorganiza os serviços de registo e do notariado.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Refere-se à inauguração da ponte de Vila Franca de Xira, a certas obras de hidráulica agrícola, a pontes 

construídas, e à de Benavente, que convém reconstruir.  
 Discute na generalidade a proposta de lei do condicionamento das indústrias.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei sobre colonização das zonas beneficiadas 

pelas obras de fomento hidroagrícola concluídas ou em curso.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Requer que, pelo Ministério da Economia, que lhe seja fornecida informação das autorizações 

concedidas para plantação de vinha desde 1937.  
 Requer a publicação no Diário das Sessões das informações relacionadas com o aviso prévio sobre a 

vinha e o vinho que o Sr. Paulo Cancela da Abreu enviou para a Mesa.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu acerca dos problemas vitivinícolas.  
 Discute a Contas Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público relativas a 1953.  
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à alteração e revisão do Plano de Fomento.  
 Esclarece uma afirmação que fez quando da discussão das Contas Gerais do Estado de 1953. 
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Analisa as consequências económicas e sociais das cheias do Tejo.  
 Discute a Conta Geral do Estado, as contas da Junta do Crédito Público e as contas das províncias 

ultramarinas relativas ao ano de 1954.  
 Agradece ao Chefe do Estado a sua visita a Santarém.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Discute na generalidade a proposta de dei de autorização de receitas e despesas para 1957.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Daniel Barbosa sobre o problema económico português.  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Discute na especialidade a proposta de lei relativa à reforma dos tribunais do trabalho.  
 Requer nota do número de pés de vinha metidos sem licença e não legalizados.  



 Associa-se à homenagem prestada em memória do Sr. Deputado Dinis da Fonseca e agradece as 
palavras de sentimento proferidas acerca de seu irmão o Deputado Teófilo Duarte, recentemente 
falecido.  

 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Presta homenagem à memória do Presidente Sidónio Pais.  
 Refere-se à inauguração do Palácio da Justiça de Tomar.  
 Associa-se às palavras do Sr. Presidente de pesar pela morte do Sr. Manuel Luís Fernandes.  
 Faz considerações sobre uma tentativa de alteração da ordem pública verificada no passado mês de 

Março.  
 Refere-se ao aniversário da revolução de 28 de Maio de 1926.  
 Refere-se à visita do Chefe do Estado à Exposição-Feira do Ribatejo.  
 Discute os artigos 1.º, 2.º, 20.º e 21.º da proposta de lei de alteração à Constituição Política.  
 1026. Discute na especialidade o projecto de lei do Sr. Carlos Lima de alteração à Constituição Política.  
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Faz considerações acerca da aquisição da Herdade dos Gagos pela Junta de Colonização Interna.  
 Refere-se à homenagem prestada em Santarém pelo Sr. Embaixador do Brasil a Pedro Álvares Cabral.  
 Ocupa-se dos malefícios sociais e económicos derivados das cheias do Tejo para as populações 

ribeirinhas do Ribatejo.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1961.  
 Recorda a vida e a obra do Presidente Sidónio Pais.  
 Apresenta à consideração do Governo dois problemas que interessam a Santarém: instalações da Escola 

Comercial e industrial e criação de uma escola do magistério primário.  
 Usa da palavra sobre o assalto ao paquete «Santa Maria».  
 Congratula-se com a criação de mais uma vara no tribunal do trabalho de Santarém.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Recorda a data da morte do Presidente Sidónio Pais.  
 Refere-se à comunicação do Sr. Presidente do Conselho sobre a agressão da União Indiana.  
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Discute a proposta de lei relativa à organização judiciária. 
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Exalta a figura de Sidónio Pais, a propósito do aniversário da sua morte.  
 Discute a proposta de lei sobre saúde e assistência.  
 Fala sobre o Reverendo Padre Tobias, a propósito da inauguração de um bairro para trabalhadores 

rurais em Samora Correia.  
 Discute a proposta de lei de alterações à Lei Orgânica do Ultramar Português.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Discute, na generalidade, a proposta de lei de autorização de receitas, e despesas para 1964.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional e as medidas tomadas para a 

enfrentar.  
 Faz considerações acerca do fomento da produção de vinhos, em aparte à intervenção do Sr. Alfredo 

Brito no mesmo debate.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Presta homenagem à memória do antigo Ministro e Deputado Eng.º Augusto Cancela de Abreu.  
 Discute na especialidade várias bases da proposta de lei sobre o regime jurídico dos acidentes de 

trabalho e das doenças profissionais.  
 Dirige palavras de saudação e de homenagem ao Sr. Presidente no final da legislatura.  
 
IX Legislatura (1965-1969) 
1.ª Sessão Legislativa (1965-1966) 
 Refere-se ao 48.º aniversário da morte de Sidónio Pais, prestando homenagem à sua memória.  
 Discute na especialidade a proposta da Lei de Meios para 1966.  
 Discute na especialidade o projecto de lei sobre preferência no provimento de lugares do ensino 

primário.  
 Congratula-se com a adjudicação da construção dos edifícios para as escolas técnicas de Santarém e 

Vila Franca de Xira.  
 



2.ª Sessão Legislativa (1966-1967) 
 Discute as Contas Gerais do Estado e da Junta do Crédito Público relativas a 1965.  
3.ª Sessão Legislativa (1967-1968) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa à elaboração e execução do III Plano de Fomento.  
 Subscreve uma proposta de aditamento à mesma proposta de lei e justifica na discussão na 

especialidade a referida proposta de aditamento.  
 Recorda o movimento sidonista de 1917 e outros factos importantes desse ano, como as aparições de 

Fátima, a propósito do 49.º aniversário da morte de Sidónio Pais.  
 Discute na especialidade o artigo 6.º da proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 

1968.  
4.ª Sessão Legislativa (1968-1969) 
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre alterações à lei eleitoral.  
 Participa no debate sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público de 1967.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a reorganização das Casas do Povo e a previdência 

rural e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à referida proposta de lei.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre o regime jurídico das expropriações muito urgentes.  


