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Francisco Miguel Duarte, líder histórico do PCP, nascido em Baleizão. No Parlamento, 
integrou várias comissões por períodos curtos, em substituição de deputados do seu 
partido, casos da Comissão Açores e Madeira; Comissão de Redação das Disposições 
Finais e Transitórias; Comissão de Organização do Poder Político; Comissão dos 
Tribunais e 4.ª Comissão referente à Organização Económica. Em  Plenário, além 
da apresentação de requerimento solicitando informação sobre os despedimentos na 
Têxtil Manuel Gonçalves, Fernanda Patrício interveio na discussão da Constituição 
no que se refere ao “Princípio da Igualdade” e, a 9 de março de 1976, discursou sobre 
o Dia Internacional da Mulher. Nas eleições para a Assembleia da República de 1976, 
Fernanda Patrício voltou a ser eleita deputada na lista do PCP, pelo distrito de Beja, 
cumprindo a legislatura. Em 1980, regressou ao ensino público, no qual tinha sido 
reintegrada após o 25 de Abril de 1974, mas por pouco tempo, uma vez que, de 1980 a 
1982, ocupou o cargo de vereadora a tempo inteiro na Câmara Municipal de Aljustrel 
em representação do seu partido de sempre, o PCP. Sem ocupar qualquer cargo público 
de 1982 a 1986, período em que desempenhou funções administrativas na Delegação 
Escolar de Aljustrel, Fernanda Patrício regressou, neste ano último ano, à vida política 
ativa para exercer o seu último cargo político na Administração Pública, o de presi-
dente da Junta de Freguesia de Aljustrel até 1989, para o que foi eleita nas eleições 
autárquicas de 15 de dezembro de 1985.

Constantino Piçarra

135 Diário da Assembleia da Constituinte, n.º 109, de 6 de fevereiro de 1975.
136 Idem, n.º 34, de 21 de agosto de 1975.
137 Idem, n.º 116, de 10 de março de 1975.
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PAULO, Emílio Leitão
(n. 1942) 

Filho de Artur Leitão Paulo e de Elvira de Jesus Moura, nasceu em Loriga, 
concelho de Seia, distrito da Guarda, em 17 de julho de 1922. Licenciado em 
Engenharia Mecânica pela Universidade do Porto, foi chefe de divisão dos Serviços de 
Manutenção da empresa Nitratos de Portugal e técnico na Companhia de Diamantes 
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de Angola. Militante do Partido do Centro Democrático Social (CDS), foi respon-
sável pela implantação do partido no distrito da Guarda, por cujo círculo seria eleito 
deputado à Assembleia Constituinte. Enquanto parlamentar, apresenta as objeções do 
partido centrista ao parecer elaborado pela 5.ª Comissão, responsável pelo texto relativo 
à Organização do Poder Político, cuja versão final constaria da Parte III – Organização 
do Poder Político ‒ da Constituição da República Portuguesa. Critica diversos 
preceitos da Plataforma de Acordo Constitucional acordada entre o Movimento das 
Forças Armadas (MFA) e os partidos políticos, cujas soluções não coincidiam «em 
muitos pontos, com as grandes linhas da doutrina constitucional do CDS». Merece-
-lhe igualmente objeção a proposta do parecer que submete a Constituição à inter-
pretação «em face do processo revolucionário» e não aos «termos gerais de doutrina 
de interpretação das leis». Põe ainda em causa a inclusão do preceito que atribuía ao 
MFA a prerrogativa de submeter à sua confiança política os titulares de pastas centrais 
de um futuro governo constitucional, nomeadamente na Administração Interna e no 
Planeamento Económico, por considerar «verdadeiramente impensável, em termos 
democráticos, que a Assembleia dos Deputados não venha a poder exigir a responsa-
bilidade política do governo por discordâncias» sobre assuntos relativos a estas áreas 
setoriais. Foi eleito deputado à Assembleia da República nas I (1976 -1980) e II (1980-
-1983) Legislaturas, tendo simultaneamente desempenhado os cargos de presidente 
da Assembleia Municipal de Seia, entre 1976 e 1979, e de governador civil da Guarda, 
entre 1978 e 1980.

Edmundo Alves
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PAULO, Maria Fernanda Salgueiro Seita
(n. 1943) 

Nasceu em Moura, a 15 de outubro de 1943. Filha de António Seita Pires 
Paulo e de Encarnação Salgueiro Seita Paulo, concluiu a licenciatura em Ciências 
Geológicas, iniciando atividade profissional como geóloga dos Caminhos de Ferro 
Portugueses e como investigadora da Junta de Investigação do Ultramar. Em 1975, foi 
eleita deputada à Assembleia Constituinte, pelo Partido Socialista, círculo de Lisboa. 
Neste âmbito, integrou a Comissão de Verificação de Poderes.

Pedro Marques Gomes


