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VAREJÃO, Orlandino de Abreu Teixeira
(n. 1949) 

Filho de Abel Teixeira Varejão e de Aurora Elisa de Abreu, nasceu em 1949, 
em Amarante. Licenciado em Engenharia Mecânica, seguiu carreira como engenheiro 
mecânico. Eleito deputado pelo Partido Popular Democrático (PPD) no círculo elei‑
toral de Vila Real, viria a renunciar ao PPD, declarando ‑se independente, em outubro 
de 1975. Durante o seu mandato, não realizou qualquer intervenção oral, tendo apenas 
submetido uma declaração, com vários outros deputados, renunciando à qualidade de 
membro do Partido Popular Democrático, mantendo ‑se como deputado indepen‑
dente. Orlandino Varejão esteve presente na sessão de votação da Constituição da 
República Portuguesa (sessão n.º 131, de 2 de abril de 1976).
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VARELA, António Cândido Jácome de Castro
(n. 1926) 

Único filho de Cândido Varela e de Laura Jácome de Castro Varela, nasceu em 
Ponta do Sol, arquipélago da Madeira. Tendo concluído o curso superior de Farmácia, 
era proprietário e diretor técnico de uma farmácia quando foi eleito para o Parlamento. 
Exerceu as funções de deputado à Assembleia Constituinte, mas não chegou ao termo 
do seu mandato por motivo de doença. Foi substituído a 6 de agosto de 1975 pelo 
primeiro candidato não eleito pelas listas do Partido Popular Democrático (PPD) no 
Funchal, Nicolau Gregório de Freitas. Pouco tempo antes da sua substituição, concreta‑
mente na sessão de 20 de junho de 1975, tinha sido dispensado para depor em tribunal. 
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