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VIDIGAL, Maria Teresa do Vale de Matos Madeira
(n. 1934) 

Nasceu a 10 de junho de 1934, na Chamusca, distrito de Santarém. É licen‑
ciada em Filologia Germânica, tendo ainda obtido o curso de bibliotecária arquivista 
documentalista. Foi bibliotecária na Fundação Calouste Gulbenkian e encarregada de 
postos de turismo da Câmara Municipal de Lisboa. Publicou o Dicionário de pseudó-
nimos. Foi eleita para a Assembleia Constituinte na lista do Partido Socialista (PS) pelo 
círculo de Lisboa. Neste órgão, integrou como vogal a 7.ª Comissão (Poder Local). 
Teresa Vidigal interveio na discussão, na generalidade, do parecer da Comissão dos 
Direitos e Deveres Fundamentais. Considerou que o Título I  da Constituição não 
se referia ‒ a seu ver, bem ‒, especificamente à mulher, mas sim a todos os cida‑
dãos. Manifestou o entendimento de que «destacar o problema da mulher do contexto 
global revolucionário é desvirtuar a luta de classes e abrir caminho à luta de sexos. 
(…) Todos os problemas da operária, da camponesa, da mulher trabalhadora dizem 
igualmente respeito ao operário, ao camponês, ao trabalhador em geral, e exprimem ‑se 
nas reivindicações comuns dos trabalhadores na luta contra os exploradores, contra os 
capitalistas. A emancipação da mulher está ligada à emancipação de todos os traba‑
lhadores e à luta pelo derrubamento do capitalismo, pela construção do socialismo. 
(…) A revolução socialista não tem sexo. E porque a revolução é uma conquista de 
todos os dias, será à mulher, no seu papel de mãe e educadora, que caberá a missão 
de transmitir a seus filhos os conceitos de socialismo que farão deles os continua‑
dores certos de uma revolução certa» (DAC n.º 32, de 16 de agosto de 1975). Dias 
depois, na reunião de 20 de agosto de 1975, foi discutido e votado na especialidade o 
texto da Comissão de Direitos e Deveres Fundamentais (Títulos I e II). A discussão 
de um aditamento proposto pelo PCP, sobre o princípio da igualdade, mereceu uma 
declaração de voto de Teresa Vidigal. Propunha ‑se que se acrescentasse ao texto cons‑
titucional que «As mulheres têm direitos e deveres iguais aos homens, não podendo 
ser, por esse motivo, objeto de discriminação em qualquer esfera da vida económica, 
cultural ou política. A base da igualdade de direitos e deveres da mulher é a igual‑
dade do direito ao trabalho e a igualdade de salário para trabalho igual.» A deputada 
justificou o voto contra da sua bancada, qualificando o aditamento de «redundante e 
paternalista». No prolongamento da intervenção no debate na generalidade, declarou: 
«As  mulheres antifascistas que lutaram contra as discriminações e não aceitaram 
situações de privilégio antes do 25 de Abril não o virão a aceitar ou permitir agora. 
Repugnamos a ideia de que em plena revolução possa haver quem tenha coragem 
para olhar a mulher como elemento acessório na sociedade socialista. As mulheres 
socialistas estão na revolução e jamais à margem dela.» (DAC n.º 34, de 21 de agosto 
de 1975) Teresa Vidigal apresentou ainda um requerimento solicitando informações 
sobre as medidas tomadas ou a tomar pelo governo para a resolução dos dramáticos 
problemas dos retornados das ex ‑colónias (DAC  n.º 36, de 23 de agosto de 1975). 
Sobre o problema deste grupo, propôs a emissão de um cartão de livre ‑trânsito que 
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contemplasse, entre outros, transportes gratuitos nas empresas públicas, levantamento 
de bagagens, alojamento e alimentação em quartéis. Continuou a exercer mandato 
como deputada na I Legislatura (1976 ‑1980). Integrou a Comissão Nacional do PS.

Ana Cabrera e Carla Martins
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VIEIRA, Eduardo José
(n. 1939) 

Eleito deputado à Assembleia Constituinte, tendo concorrido nas listas do 
Partido Popular Democrático (PPD) pelo círculo eleitoral do Porto. Com o 7.º ano do 
liceu (VI grupo), era comerciante à data da sua eleição. Está registada apenas uma inter‑
venção sua em Plenário, mas em tom eloquente e marcadamente ideológico, como era 
timbre na época. Nela, o deputado alude a uma clara divisão social no país. O Norte 
é apresentado como terra «onde se trabalha de noite ao dia e do dia à noite», consti‑
tuída por um «vasto povo, sincero e volitivo, simples e que sabe perdoar»; para Eduardo 
Vieira «o Sul, ao contrário de progressista é reacionário e que os do Norte, esses, são 
simplesmente nortenhos». Fez fortes críticas à imprensa da capital «que insiste ser só 
ela Portugal», dizendo ‑se mandatado pelo povo do Norte e muito em especial pelo de 
Amarante. Todo este discurso vem a propósito de um episódio ocorrido na madrugada 
de 31 de agosto de 1975 na povoação de Moure, freguesia de Lufrei. Contava o deputado 
que um grupo de vigilância de incêndios detetou a presença de um grupo de homens, 
militantes do MDP/CDE, LCI e PRP ‑BR, que se veio a descobrir estarem na posse de 
diverso armamento em estado operacional. O ambiente foi então bastante tenso, tendo 
em conta anteriores episódios de confronto que incluíram a destruição por duas vezes da 
sede do PPD, o boicote a uma caravana partidária, etc. O deputado concluiu a sua inter‑
venção exortando a que fossem «restaurados os valores iniciais da Revolução» e apelando 
ao povo português que regasse «os já murchos cravos do 25 de Abril». A sua visão de uma 
revolução verdadeiramente democrática assentava em três princípios básicos que então 
enunciou: «Destruamos a exploração do homem pelo homem, mas nunca o homem. 
Destruamos o egoísmo do homem, mas nunca a sua consciência. Destruamos os luxos 
do homem, mas nunca a sua personalidade. Destruamos, enfim, a vaidade do homem, 
mas nunca a vaidade do seu trabalho.» Eduardo Vieira tinha nascido precisamente em 
Amarante, na localidade de Ataíde, filho de António José Vieira e de Bernardina Rosa 
Vieira Neto. Esteve presente na votação final da Constituição.

Timóteo Cavaco


