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PEREIRA, Domingos do Carmo Pires
(n. 1932) 

Deputado do Partido Socialista (PS) pelo círculo de Portalegre. Filho de João 
António Pereira e de Mariana do Carmo Pires, nasceu a 4 de novembro de 1932, no 
concelho de Elvas, distrito de Portalegre. Casado. Frequentou o curso do Magistério 
Primário e encontrava ‑se, durante o período da Constituinte, a concluir o bacharelato 
em História (faltavam três cadeiras). Desempenhou funções como professor do ciclo 
preparatório (do 1.º grupo da Escola Preparatória de Campo Maior); professor do 
ensino primário e delegado escolar de Arronches; monitor e encarregado do Posto 
de Receção Oficial n.º 141 da Telescola do mesmo concelho (até às eleições). A nível 
político, fez parte do secretariado da secção do PS de Arronches e foi presidente da 
Comissão Administrativa de Arronches, entre 8 de agosto a 26 de setembro de 1974. 
Durante a Assembleia Constituinte, interveio uma vez sobre o acesso ao ensino 
primário e a concessão de subsídios de transporte. Na sessão n.º 87, de 2 de dezembro 
de 1975, apresenta um requerimento a solicitar informações relativas à concessão de 
transportes aos alunos que enfrentam dificuldades financeiras ou não têm estabele‑
cimentos de ensino próximos da sua área de residência. No  mesmo requerimento, 
sublinha a importância da juventude para o desenvolvimento do país; as crianças que, 
ao longo do ensino primário, têm muitas capacidades e podem ter dificuldades em 
prosseguir os estudos, porque as famílias não possuem recursos financeiros ou residem 
longe das escolas. Neste sentido, afirma que a sociedade socialista deve facultar opor‑
tunidades iguais a todos os cidadãos, de modo a terem um livre acesso à educação e 
à cultura, evitando as injustiças sociais. Por último, requere que o MEIC  proceda a 
estudos sobre a possibilidade de conceder subsídios de transporte aos alunos que se 
encontram impossibilitados de prosseguirem os estudos. Não está presente na última 
sessão da Assembleia Constituinte, de 2 de abril de 1976.

Mariana Castro
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