
TEÓFILO DUARTE 
Legislaturas: IV, V, VI, VII. 
 
Data de nascimento 
 1892-10-06. 
 
Localidade 
 Oledo / Idanha-a-Nova / Castelo Branco. 
 
Data da morte 
 1958-05-16. 
 
Habilitações literárias 
 Preparatórios para a Escola do Exército na Universidade de Coimbra; 
 Curso da Escola do Exército. 
 
Profissão 
 Oficial do Exército; 
 Político. 
 
Perfil político-ideológico 
 Foi um dos mais entusiásticos colaboradores e um elemento importante da guarda pretoriana de Sidónio 

Pais, a quem facultou a entrada na Escola de Guerra e em Artilharia 1, tendo sido encarregado de 
comunicar a Bernardino Machado a sua destituição imposta pela Junta Revolucionária (1917); 

 Comanda a Coluna Negra que desceu da Covilhã a Santarém para sufocar a revolta republicana (1919); 
 Tendo-se voltado contra o governo, é preso, julgado e demitido do Exército (1920), sendo reintegrado 

depois de 28 de Maio de 1926; 
 Ideologicamente, apresenta o perfil típico dos “Cadetes de Sidónio”; 
 Passou pelo Integralismo Lusitano, pela União Liberal Republicana e pelo Nacional-Sindicalismo. 
 
Carreira político-administrativa 
 Governador de Cabo Verde (1918); 
 Alto-comissário do Governo (sidonista) para o distrito de Castelo Branco (1918); 
 Governador de Timor (1926-1929); 
 Vogal do Conselho do Império (1943); 
 Director, por parte do Governo, da Companhia de Moçambique e da Companhia dos Caminhos de Ferro 

de Benguela (1943); 
 Ministro das Colónias, substituindo Marcelo Caetano, que indicou o seu nome (1947-02-04 a 1950-08-

02); 
 Vice-presidente do Conselho do Império (1950); 
 Administrador por parte do Estado do Banco Nacional Ultramarino (1954). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Timor Colónias. 
V Timor  

VI Angola Colónias (Presidente); Economia. 
VII Lisboa Colónias; Finanças. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Entra no debate sobre a proposta de lei de melhoramentos agrícolas.  
 Envia um requerimento respeitante a casais agrícolas e a portos.  
 Fala sobre o regresso de portugueses de Timor e sobre a forma brilhante como actuaram para a 

reocupação da ilha.  
 Solicita esclarecimentos com relação à proposta de lei sobre melhoramentos agrícolas.  
 Refere-se, na especialidade, à proposta de lei sobre melhoramentos agrícolas.  



 Presta um esclarecimento ao Sr. Ricardo Spratley sobre o que foi a ele, orador, atribuído acerca dos 
gastos com a urbanização do Porto.  

 Entra no debate acerca da proposta de lei relativa às alterações da Carta Orgânica do Império Colonial.  
 Refere-se à situação dos repatriados de Timor e ao que se passou naquela colónia quando da ocupação 

japonesa.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Fala sobre o artigo 10.º da proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1947.  
 Discute a proposta de lei relativa ao ensino profissional. 
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Não regista intervenções, por integrar o Governo. 
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Não regista intervenções, por integrar o Governo. 
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Mandato suspenso, por integrar o Governo. 
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
Mandato suspenso, por integrar o Governo. 
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute na generalidade a proposta de lei da organização geral, recrutamento e serviço militar das forças 

ultramarinas.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute a proposta de lei referente ao Plano de Fomento. 
 Discute na generalidade a proposta da Lei Orgânica do Ultramar.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Presta homenagem à memória de Sidónio País, focando os aspectos político e administrativo da sua 

obra.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Anuncia a realização de um aviso prévio sobre a situação no Estado da Índia.  
 Efectiva o seu aviso prévio e envia para a Mesa uma moção, também assinada pelo Sr. Dinis da 

Fonseca, relativa ao debate do referido aviso prévio. 
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Não regista intervenções.  
 
VII Legislatura (1957-1961) 
 Não regista intervenções. 


