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VIEIRA, Maria Virgínia Portela Bento
(n. 1951) 

Esta operária fabril ocupou o 40.º lugar da lista do Partido Socialista (PS) pelo 
círculo de Lisboa, onde os socialistas elegeram 29 representantes na Assembleia 
Constituinte. Quando José Manuel Duarte apresentou, em 23 de outubro de 1975, 
a renúncia ao mandato de deputado por ter tomado posse do cargo de governador 
civil de Lisboa, o PS  requereu a sua substituição por Maria Virgínia Portela Bento 
Vieira, alteração aprovada pela Comissão de Verificação de Poderes, em 28 de outubro. 
Apesar da sua presença assídua no hemiciclo, Maria Virgínia Vieira não fez qualquer 
intervenção até ao final dos trabalhos da Constituinte.

Pedro Serra

VITORINO, Maria da Assunção Viegas
(n. 1944) 

Nasceu a 10 de fevereiro de 1944. É natural de Garvão, concelho de Ourique, 
distrito de Beja. Licenciada pelo curso da Escola de Educação Física de Lisboa, foi 
professora do Ensino Secundário. Foi eleita para a Assembleia Constituinte na lista do 
Partido Socialista (PS) pelo círculo de Setúbal. Nesta Câmara regozijou -se com a apro-
vação do artigo 34.º da futura Constituição, relativo a Direitos e Deveres Económicos, 
Sociais e Culturais. Em  declaração de voto, Maria da Assunção Vitorino enuncia: 
«Como trabalhadora de Educação Física tinha de me congratular por ter ficado bem 
expresso na nossa Constituição o direito inalienável das classes trabalhadoras e dos 
seus filhos à cultura física e ao desporto.» (DAC n.º 65, de 17 de outubro de 1975).
Ainda no plano da educação e do ensino, apresentou à Mesa um requerimento para 
combater o «flagelo social» do analfabetismo, que fustigava sobretudo as «zonas que 
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se encontram mais distantes dos principais centros populacionais». Focou a situação 
concreta dos filhos dos trabalhadores das Minas da Panasqueira, Barroca Grande, 
concelho da Covilhã, privados de acesso a escola, pelo que solicitou informações 
sobre a instalação de uma escola preparatória na Barroca Grande (DAC n.º 124, de 
24 de março de 1976). Subscreveu ainda, com outros deputados, um requerimento ao 
primeiro -ministro sobre o futuro do navio -escola Sagres, questionando sobre medidas 
para evitar esta «perda irremediável para o património cultural e histórico deste país» 
(DAC n.º 131, de 2 de abril de 1976). Em tempos de grande agitação política, na sessão 
de 22 de outubro de 1975, foi lida uma moção da Liga dos Bombeiros Portugueses em 
sequência de uma intervenção de Maria da Assunção Vitorino. A deputada denun-
ciara perturbações sofridas por corpos de bombeiros na prestação de socorros, devido 
à invasão de quartéis e utilização abusiva dos instrumentos de alarme para fins de 
mobilização popular por movimentos ou grupos partidários. Na moção, os bombeiros 
portugueses reafirmaram a sua total isenção partidária e confessional: «A  sirene de 
mobilização dos bombeiros deve continuar a merecer a confiança e o respeito das 
populações para alarme em casos de catástrofe e não outros fins, por mais legítimos 
que possam parecer.» (DAC n.º 68, de 23 de outubro de 1975) Moradora no Barreiro, 
em março de 1976 submeteu um requerimento à Mesa solicitando ao Ministério 
dos Transportes e Comunicações informações sobre a retirada de circulação de auto-
carros municipais de várias ruas daquela cidade (DAC  n.º 125, de 25 de março de 
1976). Em 2005, a Câmara Municipal de Setúbal deliberou atribuir a Medalha Paz 
e Liberdade aos 21 deputados do círculo eleitoral de Setúbal que participaram na 
elaboração da Constituição da República Portuguesa. A  distinção, em reconheci-
mento da «elevada missão democrática e patriótica dos primeiros cidadãos eleitos pelo 
povo e construtores do documento fundamental que, desde então, rege os destinos 
de Portugal», foi entregue numa cerimónia que coincidiu com o 29.º aniversário da 
aprovação da Lei Fundamental. Em 2008, Maria da Assunção Vitorino remeteu ao 
Parlamento Europeu uma petição sobre o incumprimento, por parte das autoridades 
portuguesas, da legislação ambiental da União Europeia e em relação a um projeto de 
infraestrutura ferroviária na Funcheira, no sul do país.

Ana Cabrera e Carla Martins
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