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de rua desenvolvidas pelo Partido Comunista Português (PCP) e pela Intersindical de 
confronto com o PS no contexto da luta política que então se travava entre dois campos 
políticos: o da revolução socialista e o da reação a ela. O  primeiro inclui o PCP  e 
os seus aliados no Movimento das Forças Armadas (MFA), bem como o Comando 
Operacional do Continente (COPCON), apoiado pelos grupos da esquerda radical. 
O segundo, apoiado na legitimidade eleitoral, liderado pelo PS e tendo como expressão 
militar o Grupo dos Nove, integrou toda a direita parlamentar e extraparlamentar. 
Nas primeiras eleições legislativas de 1976, Aires Rodrigues voltou a ser candidato 
a deputado pelo PS, sendo eleito pelo círculo de Setúbal. As  divergências com a 
direção do PS, bem evidentes no II Congresso deste partido, onde Aires Rodrigues 
e Carmelinda Pereira apresentaram uma lista de oposição à direção de Mário Soares, 
acentuaram ‑se na vigência do I Governo Constitucional, nomeadamente em torno 
das questões agrária e laboral, o que conduziu à desvinculação de Aires Rodrigues 
do PS e à sua passagem a deputado independente, qualidade em que votou contra a 
chamada “Lei Barreto”. Tendo como objetivo central a constituição de um governo de 
unidade entre PCP e PS, Aires Rodrigues fundou, em 1979, com Carmelinda Pereira, o 
Partido Operário de Unidade Socialista (POUS) e, em 1980, em nome da mesma ideia, 
candidatou ‑se à presidência da República.

Constantino Piçarra
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RODRIGUES, António Pereira
(n. 1947) 

Deputado do Partido Socialista (PS) pelo círculo de Setúbal. Filho de José 
Rodrigues e de Emília da Conceição Pereira, nasceu a 23 de abril de 1947, na freguesia 
de São Sebastião da Pedreira, distrito de Lisboa. Casado. Frequentou o Curso Industrial 
de Serralheiro Mecânico e desempenhou funções como supervisor de produção, 
membro da Comissão Nacional do Partido Socialista e da Comissão Diretiva do Partido 
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Socialista. Durante a Assembleia Constituinte, interveio duas vezes sobre as declara‑
ções de voto e a sua atitude de renúncia ao mandato e abandono do Partido Socialista. 
Na sessão n.º 1, de 3 de junho de 1975, faz um ponto de ordem à mesa sobre as decla‑
rações de voto, afirmando que, para discutir o assunto, é necessário reformular o pensa‑
mento sobre o funcionamento da Assembleia. Na sessão n.º 30, de 13 de agosto de 1975, 
a Mesa recebe o requerimento da sua renúncia, pedida no dia anterior ao secretário‑
‑geral e ao Secretariado Nacional do Partido Socialista. Na sessão seguinte, justifica a 
sua atitude de renúncia, afirmando que se trata de razões internas e não está relacio‑
nado com o apelo aos militantes revolucionários do Partido Socialista. Assume ainda o 
afastamento ao partido e a continuação da luta dos trabalhadores. Na sessão n.º 34, de  
21 de agosto de 1975, é apresentado o relatório de aprovação da sua substituição pelo 
deputado Artur Manuel Carraca da Costa Pina, não estando presente na última sessão 
da Assembleia Constituinte, de 2 de abril de 1976.
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RODRIGUES, Armando 
(n. 1914 ) 

Deputado do Partido Popular Democrático (PPD) eleito pelo círculo de Lisboa, 
casado, filho de Manuel Rodrigues e de Maria Rosa Mendes, nasceu em 31 outubro 
de 1914 nos Estados Unidos da América. Licenciado em Direito, quando foi eleito 
exercia a profissão de bibliotecário arquivista na Sociedade Nacional de Estudos e 
Financiamento de Empreendimentos Ultramarinos (SONEFE). Não lhe é conhecida 
qualquer intervenção parlamentar durante a Assembleia Constituinte. Não fez parte 
dos deputados eleitos nas eleições seguintes para a Assembleia da República realizadas 
em 1976.
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