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PEREIRA, António José de Sousa
(n. 1908) 

Nasceu em Vila do Conde, a 7 de março de 1908. Licenciado em Direito. 
Advogado. Sócio do Centro Republicano Académico do Porto, a partir de 1928. 
A  30 de janeiro de 1930, foi eleito presidente da direção ‑geral da Associação 
Académica. Nos protestos contra a reforma do ensino universitário, de outubro de 
1930, aproveitou a abertura solene da Universidade para demonstrar o seu descon‑
tentamento face ao reitor Fezas Vital. Foi síndico da Câmara Municipal de Vila do 
Conde (demitido pelo governo de Salazar, em 1958). Militante do MUD  e do PS. 
Publicou diversos trabalhos jurídicos e estudos de história. Eleito para a Constituinte 
pelo Partido Socialista, círculo do Porto. Foi um deputado muito ativo, apresentando 
cem requerimentos, e foi o relator da importante 6.ª Comissão (Tribunais). Sousa 
Pereira tinha uma perspetiva cética dos poderes a conferir às magistraturas: «Nós não 
podemos cair na conceção corporativa de um Ministério Público ou de uma magis‑
tratura judicial que constituísse como que uma classe autónoma, ou uma casta com o 
poder de deliberação própria independentemente de ser controlada por um executivo 
ou por um governo eleito.» E concluía que em Portugal «só têm essa capacidade os 
eleitos do povo, mais ninguém» (DAC n.º 100, p. 3241 ‑3242). A sua desconfiança nos 
méritos da transição operada na magistratura levou ‑o a subscrever, com outros depu‑
tados, um requerimento solicitando informações sobre a situação dos magistrados 
que desempenham funções no extinto Tribunal Plenário do Porto (DAC n.º 100, de 
7 de janeiro de 1976, p. 3235).

Luís Eloy Azevedo
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PEREIRA, António Pais
(n. 1939) 

Filho de António Lopes Pereira e de Eduarda Ventura Pais Pereira, nasceu 
em Alcafache, concelho de Mangualde, em 30 de agosto de 1939. Licenciado em 
Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico (IST), exerceu atividade como enge‑
nheiro civil e gerente de empresas. Militante do Partido do Centro Democrático 
Social (CDS), foi eleito deputado à Assembleia Constituinte pelo círculo de Viseu. 
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Não cumpriu integralmente o mandato para que foi eleito, tendo sido substituído, em 
29 de outubro de 1975, por José António Carvalho Fernandes.

Edmundo Alves
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PEREIRA, Carmelinda Maria dos Santos
(n. 1948) 

Nasceu na freguesia de Assentiz, concelho de Torres Novas, a 7 de agosto de 
1948, destacando ‑se como professora e política. Concluído o curso do Magistério 
Primário, envolve ‑se nas lutas académicas contra o regime ditatorial, sendo, por isso, 
expulsa do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, em 1973, não concluindo o curso 
de Psicologia. Paralelamente à carreira de professora primária, Carmelinda Pereira 
envolve ‑se ativamente na política, aderindo, em 1974, ao Partido Socialista. No ano 
seguinte, é eleita deputada à Assembleia Constituinte, pelo PS, círculo de Lisboa. Neste 
âmbito, intervém acerca do texto da 3.ª Comissão sobre Direitos e Deveres Fundamentais 
(Direitos e Deveres Económicos, Sociais e Culturais), sendo coautora de uma proposta 
de aditamento que pretendia garantir a independência das comissões de trabalhadores 
relativamente ao Estado, partidos políticos, qualquer igreja ou instituição religiosa 
(19 de setembro de 1974). Relativamente ao articulado sobre as condições de elegibi‑
lidade de cidadãos eleitores, Carmelinda Pereira defende, em sede de debate, o direito 
dos cidadãos a serem eleitos, nomeadamente à Assembleia Legislativa, a partir dos  
18 anos (6 de fevereiro de 1976). Eleita deputada à Assembleia da República em 1976, 
novamente pelo PS, acaba por ser expulsa do partido um ano depois, por se recusar 
a votar a favor do Orçamento de Estado que abria caminho à entrada do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) em Portugal. Em 1976, funda, com Aires Rodrigues, o 
Partido Operário de Unidade Socialista (POUS), de que foi líder, mantendo ‑se como 
deputada independente até 1979.

Pedro Marques Gomes
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