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CORREIA, Armando António
(n. 1916) 

Deputado pelo Partido Popular Democrático (PPD) pelo círculo de Braga. 
Filho de Manuel Correia e de Beatriz de Jesus Lima, licenciou -se na Universidade 
do Porto em Engenharia Eletrónica e Engenharia Mecânica. Foi professor na Escola 
Técnica Carlos Amarante; assistente da Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto; funcionário da Companhia Hidroelétrica do Norte de Portugal (CHENOP) e 
relator do Grupo de Trabalho da Indústria, na Comissão do Planeamento da Região 
Norte. Publicou a obra À  Luz das Encíclicas e vários estudos na revista Presença e 
Diálogo. A  sua primeira intervenção na Constituinte ocorreu na sessão n.º 12, a  
4 de julho: Armando Correia era arguido num crime de difamação, tendo o Tribunal 
Judicial da Comarca de Braga solicitado um parecer da Assembleia Constituinte para 
dar ou não seguimento ao processo. Os deputados optaram, por larga maioria, não 
o suspender de funções. Na sessão n.º 33, a 20 de agosto, voltou a intervir, tecendo 
algumas considerações sobre o modo como os governos provisórios vinham atuando 
sobre a crise habitacional. A  sua última intervenção ocorreu na sessão n.º 52, de  
25 de setembro, na qual teceu algumas considerações sobre a conjuntura política nacional, 
chamando à atenção para a grave situação económica e financeira do país. Armando 
Correia apresentou mais de uma dezena de requerimentos, entre junho de 1975 e abril 
de 1976, a maioria dos quais relacionados com questões laborais dos professores (está-
gios e situação geral dos professores) e saneamentos (dos professores, na Sorefame, 
nos Ferroviários do Norte ou na Polícia Judiciária) e ainda sobre questões económicas 
(importação da rama do açúcar e campanha de produção de trigo). A 29 de outubro, na 
sessão n.º 71, apresentou um requerimento, dirigido ao Ministério da Comunicação, a 
pedir esclarecimentos relacionados com a RTP, nomeadamente: a não transmissão em 
direto de uma manifestação de apoio ao VI Governo Provisório; a omissão das dili-
gências realizadas na Itália e no Vaticano na reportagem de uma viagem do presidente 
da República e o cancelamento de um programa apresentado por Vitorino Nemésio. 
Na sessão n.º 106, que decorreu a 3 de fevereiro, Armando Correia apresentou novo 
requerimento, dirigido à Direção -Geral dos Serviços Elétricos, pedindo informa-
ções sobre o número de redes de distribuição rural, e quais as medidas que iriam ser 
tomadas para forçar as empresas a dar prioridade a essas ligações. Finalmente, na 
sessão n.º 130, a 1 de abril, Armando Correia apresentou o seu último requerimento 
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–  com os deputados Fernando Roriz e Carlos Branco –  dirigido ao Ministério da 
Administração Interna, sobre o afastamento, pela Secretaria de Estado, de um repre-
sentante do PPD, nomeado presidente da Comissão Administrativa dos Serviços 
Federados da Região de Basto. Integrou a 10.ª Comissão (Redação do Preâmbulo da 
Constituição), na qual desempenhou o cargo de secretário, e integrou ainda, ocasio-
nalmente, a 9.ª Comissão (Redação). Armando Correia esteve presente na sessão de 
votação da Constituição da República Portuguesa (sessão n.º 131, 2 de abril de 1976). 
Foi candidato à I Assembleia Legislativa, em 1976, pelo Partido Socialista, no círculo 
eleitoral de Braga, não sendo eleito. Faleceu em data que não foi possível confirmar.
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CORREIA, Eurico Faustino
(n. 1934) 

Deputado do Partido Socialista (PS) eleito pelo círculo de Faro. Nasceu 
em Lagos, a 18 de junho de 1934, sendo filho de Pascoal Faustino e de Maria da 
Conceição Faustino. Licenciou -se em Ciências Geológicas, pela Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa. Exerceu funções como docente do ensino técnico 
na Escola Industrial e Comercial de Vila Franca de Xira, tendo desempenhado cargos 
técnicos em algumas empresas, como geólogo da Companhia Mineira de Lobito e da 
Compagnie Royale Asturienne des Mines e chefe de serviço da Companhia Industrial 
dos Cimentos do Sul. Na Assembleia Constituinte, a sua primeira intervenção ocorreu 
a 9 de setembro de 1975 e, assumindo -se como «representante de uma província, a 
província do Algarve, uma província onde se adivinha uma grave crise económica», 
referiu -se à indústria do turismo, construção civil, bem como sobre o setor agrícola 
e das pescas e dos desequilíbrios económicos e o desemprego que grassava na região. 
Posteriormente, a 10 de outubro do mesmo ano, apresentou um requerimento sobre 
o projeto industrial de aproveitamento das pirites no Alentejo e, a 21 de outubro, 
fez um protesto contra a saída de alguns deputados do PPD  durante a votação do 


