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Foi, pois, na qualidade de dirigente da UDP que Afonso Dias integrou a lista desta 
organização política, por Lisboa, nas eleições para a Assembleia Constituinte, tomando 
assento como deputado na sessão n.º 95, de 16 de dezembro de 1975, em substituição 
de Américo Duarte que, por sua vez, tinha substituído o cabeça de lista da UDP, João 
Pulido Valente, o qual não tinha chegado a tomar posse como deputado. Enquanto 
único deputado da UDP, Afonso Dias, além das intervenções em Plenário relacionadas 
com a discussão dos artigos da Constituição e com a situação política do momento, 
apresentou, ainda, um conjunto significativo de requerimentos referentes, sobretudo, a 
questões laborais e à ação governativa de desmantelamento do fascismo. Em mais de 
três dezenas de intervenções em Plenário, destacou ‑se a discussão que travou em torno 
dos tribunais, em que defendeu a participação popular nestes órgãos de soberania, 
debate que se fez tendo ainda como pano de fundo o “caso José Diogo” e o julgamento 
popular que lhe esteve associado, ocorrido em Tomar, em 25 de julho de 1975. Nas 
eleições para a Assembleia Legislativa, de 25 de abril de 1976, Afonso Dias voltou a ser 
candidato pela UDP, pelo círculo de Lisboa, não sendo, contudo, eleito. Em novembro 
desse ano, demitiu ‑se desta organização por não concordar com a orientação polí‑
tica seguida, sob a direção de Diógenes Arruda, fundador do Partido Comunista do 
Brasil, que veio a Portugal ajudar à reorganização do Partido Comunista Português 
(Reconstruído) – PCP (R), de que a UDP era a frente de massas. Desligado da atividade 
política, Afonso Dias instalou ‑se no Algarve, em 1984, onde tem vindo a desenvolver 
uma intensa atividade como músico, letrista, poeta, ator e encenador de teatro.

Constantino Piçarra
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DIAS, Francisco Manuel Lopes Vieira de Oliveira 
(1930‑2019) 

Filho de Francisco António Dias e de Maria Isabel Charters Lopes Vieira da 
Câmara de Oliveira Dias, nasceu em Leiria, em 17 de fevereiro de 1930, e morreu em 
14 de janeiro de 2019, aos 88 anos. Casado com Maria das Mercês Coelho da Silva 
Gil. Licenciado em Medicina, iniciou a carreira médica como interno dos Hospitais 
Civis de Lisboa. Em 1954, foi convidado para secretariar José Guilherme de Melo 
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e Castro na Subsecretaria de Estado da Assistência Social, funções que abandonou 
em 1957 para assumir o cargo de assistente no serviço de Cirurgia Torácica do 
Hospital Pulido Valente, instituição onde prosseguiu atividade, alcançando a posição 
de chefe de clínica. Paralelamente, foi secretário ‑geral do Instituto de Cardiologia 
Social. Integrou o Conselho Geral da Fundação Maria Antónia Barreiro, associada 
à organização católica Opus Dei. Em  1974, aderiu ao recém ‑formado Partido do 
Centro Democrático Social (CDS), integrando a respetiva Comissão Política, eleita 
na segunda sessão do I Congresso do partido, realizada no Porto em 21 e 22 de feve‑
reiro de 1975. Eleito deputado à Assembleia Constituinte pelo círculo de Leiria, foi 
vogal da 7.ª Comissão, responsável pela elaboração da proposta de texto constitucional 
relativa ao Poder Local, constante do Título VIII – Poder Local – da Constituição 
da República Portuguesa. Participou ativamente nos debates parlamentares, cabendo‑
‑lhe a apresentação do projeto de Constituição do seu partido, que definiu como «um 
projeto democrático, socializante, europeu – em suma, um projeto que aponta para a 
transformação do nosso país numa democracia social avançada, capaz de se candi‑
datar, oportunamente, à integração como membro de pleno direito da Comunidade 
Europeia», refutando, ao mesmo tempo, a via socialista, que considerava ter sacrifi‑
cado, nos países onde o modelo fora adotado, «tanto as liberdades formais, como as 
reais». O setor da educação mereceu igualmente a sua atenção, manifestando preo‑
cupações não apenas quanto à urgência de uma reforma educativa, considerando que 
«há décadas a juventude deste país, e por seu intermédio, a vida nacional inteira, tem 
sido deformada por um sistema de ensino em que nem sequer se aprende a estudar», 
mas também quanto ao ambiente de instabilidade vivido nas escolas secundárias e 
universidades, promovido pelas «famosas vanguardas revolucionárias», responsáveis 
por «assaltos ao poder, intimidações e prepotências» nos estabelecimentos de ensino. 
De formação católica, dedicou ‑se também ao tema da família, criticando a inclusão 
no articulado da Lei Fundamental de medidas de planeamento familiar, que sustentou 
serem do foro das famílias, antes defendendo o aprofundamento de medidas como «a 
criação de condições de independência económica e social das famílias (...) a regulação 
dos impostos e benefícios sociais, de harmonia com os legítimos encargos familiares», 
bem como a garantia de «real igualdade de oportunidades», sobretudo para os filhos de 
famílias numerosas. Foi deputado à Assembleia da República na I Legislatura (1976‑
‑1980), tendo desempenhado as funções de presidente da 5.ª Comissão (Educação, 
Ciência e Cultura). Reeleito para novo mandato na II Legislatura (1980 ‑1983), liderou 
o grupo parlamentar do seu partido. Entre 22 de outubro de 1981 e 2 de novembro de 
1982, foi presidente da Assembleia da República, eleito na sequência de um processo 
conturbado que não lhe garantiu a eleição na primeira votação, ganha pelo candidato 
proposto pelo Partido Socialista (PS), Teófilo Carvalho dos Santos, pois o seu nome 
não colhera o apoio unânime dos deputados da Aliança Democrática (AD), apesar de 
o acordo de coligação entre o CDS, o PSD e o PPM contemplar a rotatividade partidária 
neste cargo, que fora anteriormente ocupado pelo social ‑democrata Leonardo Ribeiro 
de Almeida. Por inerência destas funções, integrou o Conselho de Estado, criado na 
sequência da primeira revisão constitucional, em 1982. Na  qualidade de deputado, 
integrou a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. É detentor de diversas 
condecorações, portuguesas e estrangeiras, tendo sido agraciado com a Grã ‑Cruz 
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da Ordem Militar de Cristo, a Grã ‑Cruz da Ordem do Mérito de Itália, a Grã ‑Cruz 
da Ordem do Mérito da Hungria e as Grã ‑Cruzes das Ordens Nacionais do Mérito e 
da Legião de Honra de França. Publicou, a título individual e coletivo, vários textos de 
caráter científico, centrados na área da cardiologia.

Edmundo Alves
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DIAS, Manuel Pereira
(1930‑2015) 

Eleito deputado à Assembleia Constituinte pelo círculo eleitoral de Santarém, 
integrou o grupo parlamentar do Partido Socialista (PS), partido que tinha ajudado a 
fundar em Abrantes. Natural desta cidade, era filho de Sebastião Dias e de Conceição 
Pereira. Completara a instrução primária (4.ª classe) e tinha o ofício de alfaiate quando 
foi eleito. Já durante o Estado Novo lhe era reconhecida intensa atividade política, 
sendo de destacar a sua participação, em 1949, aos 19 anos de idade, na campanha das 
eleições presidenciais de Norton de Matos, sendo assim considerado um declarado 
opositor ao regime. A seguir ao 25 de Abril de 1974, foi nomeado vogal da Comissão 
Administrativa da Câmara Municipal de Abrantes. No  Parlamento, participou em 
três sessões da 7.ª Comissão (Poder Local) em substituição de Maria Teresa do Vale 
de Matos Madeira Vidigal, a 18 de setembro de 1975, e de Luís Filipe Nascimento 
Madeira, a 24 de setembro de 1975 e a 25 de setembro de 1975. Não lhe são conhe‑
cidas intervenções em Plenário, mas apresentou um requerimento ao Ministério da 
Justiça em que manifestava a sua preocupação com o alastramento do consumo de 
estupefacientes em todo o país e o seu consumo pelas camadas mais jovens da popu‑
lação. Solicitava, assim, que lhe fosse fornecida informação sobre os meios técnicos e 
humanos disponíveis, e se estava a aumentar o «número de toxicómanos, bem como os 
meios utilizados para desintoxicação, tratamento e recuperação dos afetados pelo uso 
de drogas». A resposta do ministro João de Deus Pinheiro Farinha chegou alguns meses 
depois, a 18 de fevereiro de 1976, sendo de destacar a criação, entretanto determinada, 


