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advogado, trabalhará até 1974 na Sociedade Nacional de Estudos e Financiamento 
de Empreendimentos Ultramarinos (SONEFE). Ativo oposicionista do Estado Novo, 
colabora em várias atividades da oposição e em organizações como o Movimento de 
Unidade Democrática (MUD). Participa nas campanhas presidenciais de Norton de 
Matos e de Humberto Delgado e em 1969 adere à Comissão Eleitoral de Unidade 
Democrática (CEUD). Após o 25 de Abril de 1974, é nomeado para a administração 
do Diário de Notícias, jornal que estará no centro de muitos debates e polémicas ao 
longo de 1974 e 1975. De  facto, em sessão da Constituinte de agosto de 1975, o 
deputado socialista Alberto Arons de Carvalho, abordando a tensa situação nos 
órgãos de informação e referindo ‑se ao despedimento de vários trabalhadores daquele 
jornal, alega que José Manuel Duarte não fora reconduzido como administrador por 
ser afeto ao Partido Socialista. A sua passagem pela Assembleia Constituinte, como 
deputado do Partido Socialista pelo círculo de Lisboa, foi particularmente efémera. 
A 8 de outubro de 1975, substitui Francisco Manuel Curto, que fora nomeado para 
um cargo governamental. Dias depois, a 23 de outubro, José Manuel Duarte pede a 
renúncia ao mandato por ter sido empossado num cargo público que o impossibilitava 
de desempenhar cabalmente as funções de deputado, sendo substituído no dia 28 por 
Maria Virgínia Portela Bento Vieira, empregada fabril. A renúncia deveu ‑se ao facto 
de ter sido nomeado governador civil de Lisboa, cargo em que é reconduzido em 
1976 e que exerce até 1980. Foi candidato pelo PS à Câmara Municipal de Loures 
nas eleições autárquicas de 1982. Exerceu ainda funções nas Fundações José Fontana 
e Antero de Quental, criadas pelo Partido Socialista. Desenvolveu durante largos anos 
intensa atividade partidária e fez parte da Comissão Nacional do PS. Viria a falecer em 
Lisboa, a 26 de novembro de 1992, e foi condecorado postumamente com o grau de 
Grande Oficial da Ordem da Liberdade, a 9 de junho de 1995, pelo então presidente 
da República Mário Soares.

Francisco Bairrão Ruivo
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DUARTE, Manuel Alegre de Melo
(n. 1936) 

Filho de Francisco José de Faria e Melo Ferreira Duarte e de Maria Manuela 
Alegre de Melo Duarte, nasceu em Águeda, em 12 de maio de 1936. Neto paterno de 
Mário Ferreira Duarte, funcionário público, figura destacada do desporto e um dos 
fundadores da Associação de Futebol de Aveiro, e de Maria Teresa de Faria e Melo, 
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primeira baronesa da Recosta. Neto materno de Manuel Ribeiro Alegre, membro da 
Carbonária, deputado à Assembleia Nacional Constituinte em 1911, governador civil 
de Santarém e deputado à Câmara dos Deputados desde 1919 e de Margarida Ribeiro 
Alegre. Casou em primeiras núpcias com Isabel Sousa Pires Duarte Silva. Contraiu 
segundo matrimónio com Mafalda Durão Ferreira. Iniciou os estudos liceais no Liceu 
Passos Manuel, em Lisboa, que concluiu no Liceu Alexandre Herculano, no Porto. 
Seguindo a tradição familiar, dedicou ‑se à atividade desportiva, como atleta da 
Associação Académica de Coimbra, conquistando o título de campeão nacional de 
natação, em 1956. No ano seguinte, deu início aos estudos superiores na Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra. Paralelamente, empenhou ‑se no teatro amador 
universitário, fundando, com outros, o Círculo de Iniciação Teatral da Academia de 
Coimbra (CITAC), integrando posteriormente o Teatro de Estudantes da Universidade 
de Coimbra (TEUC). Estabelece então contactos com o MUD Juvenil e participa no 
comício de apoio à candidatura presidencial do general Humberto Delgado. Iniciou a 
atividade política no movimento académico, tendo aderido, entretanto, ao Partido 
Comunista Português (PCP). A militância política de Manuel Alegre motivou a sua 
mobilização para o Exército, em 1961, para cumprir o serviço militar, sendo destacado 
para Mafra e, posteriormente, para os Açores. No arquipélago açoriano, participa na 
criação de uma Junta Patriótica, visando a ocupação da ilha de São Miguel e o derrube 
do Estado Novo. Do  seu envolvimento nesta tentativa frustrada de deposição do 
regime, resultou o destacamento para Angola, servindo no Regimento de Infantaria de 
Luanda. Naquela província ultramarina, envolveu ‑se novamente numa tentativa de 
golpe contra o Estado Novo, sendo detido pela PIDE. Libertado em finais de 1963, 
regressou a Coimbra, onde retomou os estudos, novamente interrompidos pela 
iminência de nova detenção, para responder pelo seu envolvimento em atividades 
conspirativas em Angola. Decide então passar à clandestinidade, refugiando ‑se em 
Paris, dando início a um longo exílio que só teria termo com a queda do regime estado‑
‑novista, em 25 de Abril de 1974. Em outubro de 1964, após os primeiros contactos 
com a Frente Patriótica de Libertação Nacional (FPLN), em cuja 3.ª Conferência 
participara, fixa residência em Argel, sendo posteriormente eleito dirigente daquela 
organização oposicionista, assumindo a responsabilidade pelas emissões da estação 
radiofónica Voz da Liberdade. Afasta ‑se progressivamente do PCP, de que se desvin‑
culou em 1970. Na sequência do golpe militar de 25 de Abril, regressa a Portugal, em 
2 de maio, fundando, com Edmundo Pedro, Nuno Bragança, Fernando Piteira Santos 
e Manuel Moita, os Centros Populares 25 de Abril, associações cívicas destinadas à 
formação e participação políticas da sociedade civil. A experiência adquirida na Voz da 
Liberdade motiva a sua nomeação para a direção da Radiodifusão Portuguesa, na 
qualidade de diretor dos Serviços Criativos e Culturais. Ainda em 1974, aderiu ao 
Partido Socialista (PS), em cujo I Congresso, realizado em dezembro, se destacou na 
defesa da linha moderada de inspiração socialista democrática, representada por Mário 
Soares, contestando a corrente esquerdista liderada por Manuel Serra, ao sustentar não 
ser a revolução «uma metafísica, nem um exercício verbal, nem a busca idealista de 
esquemas quimicamente puros», antes sendo «uma proposta concreta para a transfor‑
mação de um país concreto». Enquanto militante socialista, desempenhou diversos 
cargos dirigentes no partido, nomeadamente os de membro do Secretariado Nacional, 
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da Comissão Nacional e da Comissão Política. Em 2004, foi candidato ao cargo de 
secretário ‑geral. Eleito deputado à Assembleia Constituinte pelo círculo de Coimbra, 
foi vogal da 1.ª Comissão (Princípios Fundamentais). Enquanto parlamentar consti‑
tuinte, foi o responsável pela redação do Preâmbulo da Constituição da República 
Portuguesa. Nos debates na Câmara, insurgiu ‑se contra a «radicalização ideológica» 
do processo revolucionário, que criara «uma falsa contradição entre poder revolucio‑
nário e processo eleitoral», patente na «utrapassagem dos partidos políticos», pelo 
Movimento das Forças Armadas (MFA), cujos contactos diretos com as estruturas 
unitárias de base, que o Movimento pretendia institucionalizar através da Aliança 
Povo ‑MFA, desvalorizava as forças políticas enquanto representantes da vontade 
popular. Coube ‑lhe a justificação da saída do PS do IV Governo Provisório, em julho 
de 1975, a pretexto do conflito em torno do jornal República, que considerou um 
problema político e não um conflito laboral, que se inseria «numa estratégia global de 
controlo dos órgãos da informação», estratégia que faria, «por sua vez, parte integrante 
de uma estratégia de controlo e tomada do poder por métodos não democráticos». 
Considerando a revolução «doente de sectarismo e de vanguardismo», responsabilizou 
Álvaro Cunhal e Vasco Gonçalves pela descaracterização do processo revolucionário, 
cujo objetivo devia ser a conciliação «pela primeira vez na história» dos «valores do 
socialismo» com os «valores da democracia política», enfatizando residir neste deside‑
rato «a originalidade e a grandeza da revolução portuguesa». No rescaldo dos aconte‑
cimentos de 25 de novembro de 1975, exigiu a revisão da Plataforma de Acordo 
Constitucional, assinada entre o MFA e os partidos políticos em abril desse ano, consi‑
derando ‑a uma “camisa ‑de ‑forças” que os partidos haviam sido obrigados a envergar 
como condição para a realização das eleições para a Assembleia Constituinte. Face à 
invasão do território de Timor‑Leste pela Indonésia, em dezembro de 1975, apre‑
sentou um voto de protesto contra o que classificou de «violação qualificada», conde‑
nando de igual modo o comportamento dos movimentos de libertação timorenses, 
bem como a atuação dos militares portugueses «que quiseram exportar para Timor um 
processo de libertação copiado daquele que se verificou nas ex ‑colónias portuguesas de 
África». Em 25 de abril de 1976, foi eleito deputado à Assembleia da República, nova‑
mente pelo círculo de Coimbra, sendo sucessivamente reeleito até à X  Legislatura 
(2005 ‑2009). Ao longo de uma carreira parlamentar de mais de três décadas, foi vice‑
‑presidente da Assembleia da República nas VIII  (1999 ‑2002) e IX  (2002 ‑2005) 
Legislaturas, vice ‑presidente e presidente da Comissão Parlamentar dos Negócios 
Estrangeiros, integrou a Comissão Parlamentar e o Grupo Socialista junto do 
Conselho da Europa e desempenhou o cargo de vice ‑presidente do grupo parlamentar 
do PS. Exerceu funções governativas no I Governo Constitucional como secretário de 
Estado da Comunicação Social e secretário de Estado adjunto do primeiro ‑ministro 
para os Assuntos Políticos. Exerceu funções como Conselheiro de Estado, entre 1996 
e 2002 e entre 2009 e 2016. Integrou a Chancelaria das Ordens Portuguesas e foi 
eleito, em 2005, sócio correspondente da Academia das Ciências – Secção de Letras. 
Em  2006 e 2011, foi candidato à presidência da República. «Político por razões 
poéticas» e não um «poeta por razões políticas», como se define, Manuel Alegre 
compaginou o exercício da política com uma intensa atividade literária, nos domínios 
da poesia e da prosa. Publicou os primeiros textos nos jornais universitários Via Latina 
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e A Briosa, dando à estampa o seu primeiro livro, A praça da canção, em 1965. Publicou, 
dois anos mais tarde, O canto e as armas. No início da década de setenta, publicaria os 
livros Lusiade exilé (1970) e Um barco para Ítaca (1971). Da  sua vasta obra poética 
avultam ainda títulos como Coisa amar (1976), Nova do Achamento (1979), Atlântico 
(1981), Babilónia (1983), A rosa e o compasso (1991), Com que pena – Vinte poemas para 
Camões (1992), As naus de verde pinho (1996), Senhora das tempestades (1998), Livro do 
português errante (2001) ou Sete partidas (2008). É também autor de obras em prosa, de 
cariz ficcional, tendo publicado, entre outras, Jornada de África (1989), O homem do país 
azul (1989), Alma (1995), A terceira rosa (1998), Uma carga de cavalaria (1999), Cão 
como nós (2002) e Rafael (2003). A sua extensa obra foi reconhecida com a atribuição 
de diversos prémios, como o Prémio Fernando Namora, o Prémio Fernando Pessoa, o 
Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores ou a Medalha da 
Cidade de Veneza, concedida por ocasião do Prémio Internacional La Porta d’Oriente 
– Viaggi e Poesia. Foi agraciado com as Grã ‑Cruzes da Ordem da Liberdade e de 
Sant’Iago de Espada (Portugal), com a Comenda da Ordem de Ouissam Alaui 
(Marrocos), com o Grande Oficialato da Ordem de Bernardo O’Higgins (Chile) e 
com a Comenda da Ordem de Isabel a Católica (Espanha).

Edmundo Alves
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ESTEVES, António José Sanches
(n. 1941) 

Nasceu em Monforte da Beira, Castelo Branco, a 25 de maio de 1941. Filho 
de António Maria Esteves e de Mariana Sanches, licenciou ‑se em Direito, iniciando 
a sua carreira profissional como advogado e professor do ensino técnico. Subdelegado 


