
RICARDO MALHOU DURÃO 
Legislaturas: IV, V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1890-05-19. 
 
Localidade 
 Alpiarça / Santarém. 
 
Data da morte 
 1976-02-10. 
 
Habilitações literárias 
 Curso militar. 
 
Profissão 
 Oficial do Exército. 
 
Carreira profissional 
 Assenta praça (1907); 
 Alferes (1916); 
 Tenente (1917); 
 Capitão (1918); 
 Major (1929); 
 Tenente-coronel (1942); 
 Coronel (1945); 
 Comandante do Regimento de Artilharia 3 (1945); 
 Passa à situação de reserva em 1948, reformando-se em 1960. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Évora Defesa Nacional. 
V Évora Defesa Nacional. 
VI Évora Defesa Nacional. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Refere-se ao banquete de homenagem presidido pelos Srs. Ministros da Guerra e da Marinha, fazendo 

considerações referentes à acção das forças armadas na defesa do País.  
 Presta homenagem à memória de Sidónio Pais.  
 Profere palavras de saudade e homenagem ao falecido Doutor Manuel Rodrigues Júnior.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Diz desistir da palavra solicitada na sessão anterior, pelo conhecimento que teve de uma circunstância 

que o leva assim a proceder.  
 Destaca a personalidade do marechal Gomes da Costa a propósito do aniversário da sua morte.  
 Discute a proposta de lei relativa à reorganização dos estabelecimentos fabris do Ministério da Guerra.  
 Manifesta-se, em nome da comissão de defesa nacional, a favor de uma proposta de substituição do Sr. 

Marques de Carvalho da base III, § 9.º, da citada proposta de lei.  
 Requer, pelo Ministério das Finanças, certos documentos relativos à Junta da Fundação da Casa de 

Bragança e refere-se a assuntos desta instituição quanto à sua protecção a instituições de caridade.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Presta homenagem à memória de Sidónio Pais.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Refere-se à necessidade de o Sr. Ministro da Justiça promoveu superiormente a alteração dia lei sobre 

fianças e cauções, de modo que seja aplicada com maior rigor em delitos de certa gravidade.  
 Refere-se a um acidente de automóvel para justificar de novo as considerações que fez no início da 

sessão legislativa sobre revisão de fianças e cauções.  



 Esclarece, a propósito de umas considerações do Sr. Albano de Magalhães sobre a Fundação da Casa de 
Bragança, a sua intervenção quando teve ocasião de falar na mesma.  

 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Refere-se aos serviços de fiscalização e, a propósito de um artigo de O Século, à necessidade de se 

designarem e punirem todos os que prevaricam.  
 Fala sobre o desemprego rural mo distrito de Évora e medidas que os lavradores solicitam.  
 Discute a proposta de lei que criou o Fundo de Teatro.  
 Informa a Assembleia da verdade sobre umas dúvidas levantadas pelo O Século acerca de julgamentos 

de delitos antieconómicos.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1951.  
 Refere-se às palavras proferidas pelo Sr. Carlos Moreira a propósito das comemorações do centenário do 

nascimento de Guerra Junqueiro.  
 Reclama sobre o Diário das Sessões a propósito de um seu discurso relativo às mesmas comemorações.  
 Recorda a passagem do aniversário da morte do Dr. Manuel de Arriaga.  
 Trata da crise de trabalho no distrito de Évora.  
 Fala em se atender à criação do salmão.  
 Insiste no que disse numa sessão anterior em referência a umas considerações do Sr. Ribeiro Casais.  
 Saúda o povo pela sua imponente manifestação de civismo quando do falecimento do Sr. Presidente da 

República e faz, a propósito, considerações de ordem política.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Discute as propostas de lei de organização geral da aeronáutica militar e recrutamento e serviço militar 

das forças aéreas.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Sá Carneiro, que trata do Decreto-Lei n.º 37.666, que alterou a lei do 

registo e do notariado.  
 Refere-se a um artigo do jornal O Século acerca de uns dísticos julgados existentes na estátua do bispo 

Alves Martins, em Viseu.  
 Envia um aviso prévio relativo aos serviços do registo e do notariado.  
 Refere-se a acumulações, a aposentados e aos professores primários.  
 Discute na generalidade a proposta de lei do condicionamento das indústrias ê apresenta propostas de emendas.  
 Refere-se à acção da Santa Casa da Misericórdia do Porto.  
 Refere-se à emenda que apresentou, com outros Srs. Deputados, aos artigos 1.º e 8.º do projecto de lei 

do abandono da família.  
 Efectiva o seu aviso prévio acerca do Decreto-lei n.º 37.666. 
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para o ano de 1953.  
 Defende a trasladação dos restos mortais do rei D. Miguel para Portugal. 
 Entra no debate do aviso prévio do Sr. Paulo Cancela de Abreu relativo à execução da lei de amnistia.  
 Faz considerações sobre a pesca criminosa e ao mesmo tempo, pela passagem do 20.° aniversário da 

morte de Ferreira do Amaral, evoca a sua figura intrépida de militar, com quem, pela sua coragem 
moral, podia irmanar o jornalista Fernando de Sousa, a quem se refere também e sobre cuja morte 
passaram agora onze anos.  

 Discute a proposta de lei de reorganização da educação física.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Refere-se a uma contribuição portuguesa no IV centenário da fundação da cidade de S. Paulo e a horas 

extraordinárias efectuadas pelo funcionalismo, em especial das secções de finanças, sem remuneração.  
 Refere-se à reconte descoberta duma fábrica de enchido impróprios para a alimentação e faz 

considerações acerca dos últimos acontecimentos políticos.  
 Presta homenagem à memória do comandante Ferreira do Amaral.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Refere se ao caso do uma mulher grávida que morreu a caminho do hospital, depois de lhe ter sido 

negada a entrada numa maternidade.  
 Diz aguardar a publicação no Diário das Sessões do discurso do Sr. Augusto Cerqueira Gomes acerca da 

denominada «Causa Republicana» para lhe responder.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Almeida Garrett acerca da protecção à família.  
 Discute as Contas Gerais do Estado de 1953.  



3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Exalta a figura de Mouzinho de Albuquerque a propósito das comemorações do centenário do seu 

nascimento.  
 Louva a publicação de uma portaria do Ministério das Obras Públicas que visa combater as crises de 

trabalho no Alentejo.  
 Destaca o papel da vinha perante o problema económico e social do Ribatejo resultante das cheias do 

Tejo.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Chama a atenção do Governo para a necessidade de se tomarem medidas preventivas quanto à 

segurança dos trabalhadores da construção civil.  
 Requer informações sobre as medidas tomadas para evitar as fugas de gás iluminante na via pública.  


