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sempre dominado pelas normas constitucionais», disse. Em setembro, apoia a proposta 
de Carlos Candal de proibição dos partidos políticos usarem denominações relacio‑
nadas com religião e participa no debate relativo à perda de direitos de quem houvesse 
desempenhado cargos públicos na ditadura e sobre a questão do voto secreto ou de 
braço no ar nas organizações de trabalhadores. Ainda em setembro, envolve ‑se numa 
polémica com o deputado comunista Carlos Brito, a propósito dos acontecimentos 
relacionados com a manifestação de “maioria silenciosa” ocorridos um ano antes. Brito 
sugere que a delegação do PPD se havia recusado a assinar uma posição conjunta de 
condenação da referida manifestação, enquanto Santos Silva deixa retrospetivamente 
várias críticas ao comportamento do PCP ao longo do ano que passara. Mais tarde, 
denuncia os crimes de sangue do Estado Novo e, centrando ‑se sobretudo em Américo 
Tomás, a corrupção «que invadia de lés a lés os serviços do Estado em benefício de 
políticos categorizados que à volta daquele almirante regurgitavam, como verdadeiros 
gangs que constituíam uma oligarquia sem escrúpulos». Neste sentido, apresenta 
um requerimento em março de 1976 solicitando informações sobre o presidente da 
República deposto, os seus gastos em viagens, ajudas de custo, vencimentos e despesas 
de representação, bem como sobre negócios das Companhias Colonial e Nacional de 
Navegação quando era ministro da Marinha, sobre as contas da Fundação Salazar e 
sobre o papel de Tomás no encobrimento dos crimes de sangue da PIDE/DGS, nomea‑
damente o assassinato de Humberto Delgado. Do  ponto de vista pessoal, durante 
os trabalhos constituintes foi operado e viu falecer o seu irmão, em cuja memória o 
presidente da Assembleia Constituinte emitiu um Voto de pesar. A 25 de abril de 1980 
foi condecorado pelo presidente da República Ramalho Eanes com a Comenda da 
Ordem da Liberdade e viria a falecer pouco depois, a 7 de junho de 1980, com 70 anos.

Francisco Bairrão Ruivo
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SILVA, Fernando Alberto Matos Ribeiro da
(1931‑2020) 

Natural da freguesia de Oliveira do Castelo, concelho de Guimarães, onde 
nasceu, em 1 de junho de 1931, filho de Armando Martins Ribeiro da Silva e de 
Maria Augusta da Silva Matos Martins. Faleceu em Guimarães, a 8 de outubro 
de 2020. Licenciou ‑se em Direito pela Universidade de Coimbra. É advogado desde 
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março de 1958. Em  1956 e 1957, exerceu funções como subdelegado do procu‑
rador da República. Exerceu diversos cargos no quadro da Ordem dos Avogados 
(OA), designadamente presidente da delegação de Guimarães da OA, delegado à 
Assembleia Geral da Ordem e membro do Conselho Distrital do Porto. Pertenceu 
à comissão de apoio à candidatura do general Humberto Delgado à presidência da 
República (1958). É membro fundador da secção de Guimarães do PPD/PSD (junho 
de 1974), tendo exercido diversos cargos partidários relevantes a nível local (entre 
outros, foi presidente da Comissão Política concelhia), distrital (entre outros, foi 
presidente da Comissão Política distrital) e nacional (membro eleito do Conselho 
Nacional, membro do Conselho de Jurisdição Nacional e vice ‑presidente da mesa do 
Congresso Nacional). Foi vereador da Câmara Municipal e deputado na Assembleia 
Municipal de Guimarães. Governador civil do distrito de Braga entre fevereiro de 
1980 e dezembro de 1982 e entre dezembro de 1985 e novembro de 1995. Em termos 
de associativismo e atividade cívica, exerceu durante décadas funções dirigentes em 
muitas agremiações recreativas, culturais, desportivas e também IPSS. Foi agraciado 
pela Câmara Municipal de Guimarães com a Medalha de Ouro da Cidade, em  
24 de junho de 2008. Foi agraciado com a Comenda da Ordem de Mérito Civil, em 
10 de junho de 1990, pelo presidente da República, Mário Soares. Foi agraciado com 
a condecoração de Grande Oficial da Ordem do Mérito, em 10 de junho de 2008, 
pelo presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Foi distinguido como deputado 
honorário da Assembleia da República por ter pertencido à Assembleia Constituinte, 
a 14 de abril de 2016. Deputado constituinte pelo círculo de Braga, eleito pelo PPD, 
exerceu funções entre junho e outubro de 1975, tendo solicitado a sua substituição por 
motivo de doença e exigências da vida profissional. Foi substituído por Manuel José 
Veloso Coelho, a 24 de outubro de 1975.

Cristina Rodrigues e João Ricardo

SILVA, José Theodoro de Jesus da
(n. 1929) 

Foi o único deputado à Assembleia Constituinte eleito pelo círculo da Emigração 
no ato eleitoral de 25 de abril de 1975, em listas levadas a sufrágio pelo Partido Popular 
Democrático (PPD). Nasceu em Lisboa, na freguesia das Mercês,  filho de Américo Teodoro 
da Silva e de Emília de Jesus da Silva. Esteve presente na sessão de 17 de outubro de 1975 da  
5.ª Comissão (Organização do Poder Político), em substituição de Marcelo Nuno Duarte 
Rebelo de Sousa. Quando foi eleito, era delegado de propaganda médica, apresentando 
como habilitações literárias o curso complementar de Comércio. A maior parte das suas 
intervenções em Plenário estão relacionadas com a situação dos emigrantes portugueses, 
o que se compreende, tendo em conta que era o único representante destes cidadãos no 


