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AZEVEDO, Amélia Cavaleiro Monteiro de Andrade de
(n. 1930 ) 

Nasceu a 5 de janeiro de 1930. É  natural de Tabuaço, distrito de Viseu, e 
vive no Porto. É licenciada em Direito, Curso Complementar de Ciências Jurídicas. 
Após o 25 de Abril, empenhou ‑se na fundação do Sindicato dos Professores da Zona 
Norte, a cuja Assembleia Geral presidiu por muitos anos. Foi membro do Gabinete 
de Estudos da Direção ‑Geral de Serviços Prisionais do Ministério da Justiça. Exerceu 
funções como professora de Direito Comercial no Instituto Superior de Contabilidade 
e Administração do Porto e no Instituto de Serviço Social do Porto. Foi eleita para 
a Assembleia Constituinte na lista do Partido Popular Democrático (PPD) pelo 
círculo do Porto. Em depoimento, declara que foi uma «grande honra fazer parte da 
Assembleia Constituinte, depois de ter sido escolhida por voto secreto para integrar a 
lista dos candidatos a deputados pelo círculo do Porto proposta pelo Partido Popular 
Democrático, liderado pelo carismático Dr. Francisco Sá Carneiro». Amélia de Azevedo 
recorda que «os trabalhos da Assembleia Constituinte se iniciaram e desenvolveram 
num clima de grande crispação e confrontação». Lembra ainda que eram frequentes as 
manifestações em frente ao edifício do Parlamento, ainda que uma em particular tenha 
tido «foros de verdadeiro sequestro», entre 12 e 13 de novembro de 1975. «A noite 
caiu e os deputados tiveram que pernoitar na Assembleia, famintos e em condições a 
todos os títulos deploráveis. (…) Quando finalmente terminou o cerco, era já hora de 
almoço do dia seguinte ao do começo do sequestro. A saída teve que [sic] ser feita por 
um corredor estreito aberto no meio da multidão, em fila única, sujeitando ‑se os depu‑
tados a empurrões e a toda a sorte de insultos e impropérios. Foi a maior humilhação 
que sofri na minha vida. Nunca a esquecerei». Os  trabalhos na Constituinte foram 
intensos. «Sabíamos a hora do início dos trabalhos, mas jamais podíamos assegurar 
que encerrariam no horário previsto.» Refere ter ‑se empenhado particularmente nas 
matérias respeitantes às mulheres, «designadamente na consagração do princípio da 
igualdade de direitos e na faculdade concedida aos nubentes de optarem livremente 
pela celebração do casamento pela forma religiosa ou civil». Fez precisamente uma 
declaração de voto quanto ao n.º 2 do artigo 23.º proposto pela Comissão de Direitos 
e Deveres Fundamentais, sobre constituição de família e casamento (DAC  n.º 39,  
29 de agosto de 1975). Interveio ainda na discussão do artigo 2.º proposto pela mesma 
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Comissão, sobre igualdade de direitos da mulher, em que manifestou concordar com 
a necessidade de, constitucional e legalmente, «ser dada à mulher o lugar que lhe 
compete na sociedade socialista que nós estamos a construir». No entanto, considerou 
redundante um aditamento proposto pelo qual se destacava a situação específica das 
mulheres, entendendo que a redação atual já acautelava «que ninguém pode ser privi‑
legiado, beneficiado ou prejudicado ou privado de qualquer direito em razão do sexo» 
(DAC n.º 34, 21 de agosto de 1975). Após a Constituinte, foi eleita sucessivamente 
como deputada pelo círculo eleitoral do Porto, até à IV Legislatura, deixando o cargo 
em maio de 1987. No exercício dos mandatos parlamentares, foi secretária da Mesa da 
Assembleia, integrou a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, foi vice ‑presidente 
do grupo parlamentar do PSD e presidente do Conselho Nacional de Alfabetização e 
Educação Básica de Adultos. No plano internacional, fez parte da delegação portuguesa 
à Assembleia dos Parlamentares da NATO e da delegação portuguesa ao Conselho da 
Europa. Nesta última, na qual esteve de 1979 a 1987, participou em reuniões plenárias 
e em reuniões das Comissões de Educação e dos Assuntos Sociais. Em 1987, acompa‑
nhou o marido – o também deputado constituinte Amândio de Azevedo –, entretanto 
nomeado embaixador chefe da Delegação das Comunidades Europeias em Brasília. 
Seis anos mais tarde, no regresso a Portugal, retomou as funções como professora do 
ISCAP, até se reformar.

Ana Cabrera e Carla Martins

Fontes
Arquivo Histórico Parlamentar, Assembleia Constituinte, Registo Biográfico dos Deputados, 1975 ‑1976. 
Processo individual; Diário da Assembleia Constituinte, n.º  39 (29 de agosto de 1975); Depoimento de 
Amélia Cavaleiro Monteiro de Andrade de Azevedo, em 8 de março de 2016.

AZEVEDO, Bento Elísio de
(n. 1926 ) 

Deputado do Partido Socialista (PS) pelo círculo eleitoral do Porto. Foi 
membro do Conselho da Federação Distrital do Porto do PS e membro da respetiva 
Comissão Nacional. Nasceu em 1926, em Luanda, Angola. Filho de Elísio Guilherme 
de Azevedo e de Joaquina Filomena Pereira Leite de Azevedo, completou o 2.º ano do 
ciclo liceal. Era gerente comercial e técnico de vendas. Desenvolveu atividade política 
antes do 25 de Abril. Foi membro da comissão de apoio da candidatura a presidente 
da República do general Humberto Delgado, por Braga (1959) e da comissão de apoio 
à Lista C dos candidatos a deputados pelo círculo da mesma capital de distrito (1961) 
para a Assembleia Nacional. A sua primeira intervenção teve lugar a 7 de agosto de 
1975 (sessão n.º 27), a propósito da situação política reinante no país, concretamente 
a respeito da onda de violência a que se vinha assistindo. Condenou a demagogia em 


