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eleita, na sua fixação» (DAC n.º 123, 20 de março de 1976). Monteiro de Aguiar apoia 
o parecer da 8.ª Comissão, relativo ao modelo de autonomia regional para os Açores e 
Madeira, ainda que defendendo um modelo institucional de natureza anglo ‑saxónica. 
Aprova, com particular interesse, a proposta de criação de uma assembleia regional 
com poder legislativo, a existência de um governo regional e a afetação dos impostos 
cobrados nas ilhas às despesas regionais (DAC n.º 122, 19 de março de 1976). Após 
a Constituinte, António Monteiro de Aguiar permanece como deputado pelo PS à 
Assembleia da República, entre 1976 e 1979 (I Legislatura). No plano regional, a sua 
ação fica associada à Junta Regional da Madeira, tendo sido nomeado vogal em 1976, 
na estrutura liderada pelo brigadeiro Carlos Azeredo, e à Assembleia Legislativa da 
Madeira, da qual foi deputado nas II, VI, VII  e VIII  Legislaturas, primeiramente 
pelo PS  (II  Legislatura), partido do qual se desvincula, vindo a integrar o Partido 
Social Democrata, em 1981. Monteiro de Aguiar foi agraciado a título póstumo com a 
Insígnia Autonómica de Valor – Cordão, pelo Governo Regional da Madeira.

Filipe Guimarães Silva
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ALMEIDA, António Francisco de 
(n. 1923 ) 

Filho de António Francisco de Almeida Júnior e de Maria Branca Barreto da 
Costa e Almeida, nasceu em Espinho, em 6 de setembro de 1923. Frequentou o Curso 
Geral dos Liceus, a Escola Náutica e a Escola Prática de Aeronáutica. Exerceu ativi‑
dade como solicitador encartado, na Comarca do Porto. É autor do livro Da profissão 
de solicitador, que deu à estampa em 1972. Foi deputado à Assembleia Constituinte, 
em representação do Partido do Centro Democrático Social (CDS) eleito pelo 
círculo do Porto. Na Assembleia, foi vogal da 6.ª Comissão, dedicada à elaboração do 
parecer relativo aos Tribunais, cujo texto final seria vertido no Título VI – Tribunais 
‒ da Constituição da República Portuguesa. Embora membro de uma das comissões 
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parlamentares responsáveis pela elaboração das propostas dos textos constitucionais, 
manifestou reservas quanto a este método de trabalho, ao verificar que «face aos pare‑
ceres, poucas foram as alterações introduzidas por este Plenário». Manifesta receio de 
que, por excesso de confiança no «cuidado e rigorismo» do trabalho das comissões, 
«por tecnicismo partidário de “obediência ao líder”» ou «por preconceitos de cor polí‑
tica ou por caprichos pessoais», os parlamentares não propusessem alterações mais 
substanciais aos textos submetidos a discussão, comprometendo a representatividade 
e a pluralidade de «uma Constituição que, devendo ser de todos os 250 deputados, e o 
mesmo será dizer do povo ‒, seja, no fundo, dos “13 comissários”».

Edmundo Alves
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ALMEIDA, Etelvina Lopes de
(1916 ‑2004)  

Nasceu em Serpa, a 17 de março de 1916, vindo a falecer em Tábua, a 30 de abril 
de 2004, destacando ‑se enquanto jornalista, escritora, parlamentar e feminista. Iniciou 
a carreira como jornalista no jornal infantil O Papagaio, integrando, pouco depois, as 
redações do jornal O Século, da Rádio Renascença e da Emissora Nacional, da qual é 
afastada em 1945, por motivos políticos. Acabará por ser reintegrada em 1974. Desde 
cedo ligada à oposição à ditadura, Etelvina Lopes de Almeida adere, também em 1945, 
ao Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas e, em 1952, à Associação Feminina 
Portuguesa para a Paz. Chefe de redação da revista Modas & Bordados, substitui 
Maria Lamas na direção da publicação, mas é novamente despedida por se manifestar 
publicamente contra a Guerra Colonial. Em 1969, é candidata da CEUD (Comissão 
Eleitoral de Unidade Democrática) à Assembleia Nacional. Membro do Partido 
Socialista, é eleita, em 1975, deputada à Assembleia Constituinte, pelo círculo de 
Évora. Neste âmbito, intervém por diversas vezes nas sessões de debate, abordando 
temas como os problemas relacionados com a emigração em Portugal, defendendo 
ser «preciso que no momento em que Portugal desenha um futuro mais justo, através 
de uma Revolução em marcha, que o emigrante português não seja mais o agente do 
“salto”  ‑ estigma sangrento que o fascismo utilizou, fingindo que o proibia» (sessão 
de 5 de agosto de 1975) ou a «ausência dos mais rudimentares elementos de ajuda ao 
trabalho da mulher» (17 de setembro de 1975), entre outros. Deputada à Assembleia 
da República nas I e II Legislaturas, integra, na primeira, a Comissão de Negócios 
Estrangeiros e Emigração. Integra também o Grupo de Mulheres Socialistas. Autora 
de várias obras, como Bia Calatróia, Maria Verdade, Histórias que o mundo conta ou 


