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No próximo dia 6 de outu-
bro, vão ser eleitos os novos 
deputados que irão consti-
tuir a Assembleia da Repú-
blica. 

Dos 230 deputados que 
vão ser eleitos, cinco serão 
escolhidos pelos votantes 
do círculo eleitoral de Vila 
Real.

Atualmente, os represen-
tantes do nosso círculo elei-
toral, decorrentes das elei-
ções de 4 de outubro de 
2015, são: Luís Ramos, Luís 
Pedro Pimentel e Manue-
la Tender (em representação 
de “Portugal à Frente”, coli-
gação entre o PPD/PSD e o 
CDS-PP), Ascenso Simões e 
Francisco Rocha (em repre-
sentação do Partido Socia-
lista).

Neste momento, ainda há 
poucas indicações de quais 
poderão ser os candida-
tos dos partidos às próxi-
mas eleições legislativas, no 
entanto, sejam quais forem 
os resultados, o atual cená-
rio não se vai repetir, uma 
vez que Luís Ramos, que 
foi o candidato mais vota-
do em 4 de outubro de 2015, 
já disse que não se voltaria 
a candidatar e o recém elei-
to presidente da distrital do 
PSD de Vila Real, Fernando 
Queiroga, também já des-
cartou esta possibilidade. 

Sendo assim, os outros 
quatro poderão, de novo, 
ser candidatos e até eleitos, 
mas, nesta altura, é prema-
turo falar sobre essas hipó-
teses, nomeadamente, por-
que teremos, brevemen-
te, em Portugal, um outro 
momento eleitoral, com elei-

ções Europeias, agendadas 
para 26 de maio.

Assim, antes de fazer 
qualquer análise sobre as 
próximas legislativas e 
quais as escolhas dos parti-
dos, é importante começar 
por recordar quem foram os 
deputados do círculo eleito-
ral de Vila Real desde que 
conquistámos a democracia.

Vila Real começou por 
eleger sete deputados, em 25 
de abril de 1976, tendo sido 
eleitos pelo PPD: Amân-
dio de Azevedo, Fernan-
do Pinto, Manuel Fontoura 
e António Veríssimo; pelo 
PS: António Barreto e Antó-
nio Chaves Medeiros e pelo 
CDS: Alexandre Reigoto.

A partir das eleições de 2 
de dezembro de 1979, foram 

eleitos apenas seis deputa-
dos por Vila Real, distri-
buídos desta forma: Alian-
ça Democrática – Amândio 
de Azevedo, Daniel Bastos, 
Alexandre Reigoto e Manuel 
Fontoura; PS – Júlio Mon-
talvão Machado e António 
Chaves Medeiros.

Em 5 de outubro de 1980, 
foram eleitos pela Aliança 
Democrática cinco represen-
tantes do distrito: Amândio 
de Azevedo, Daniel Bastos, 
Alexandre Reigoto, Maria 
da Glória Duarte e Joaquim 
Pinto. Tendo a Frente Repu-
blicana e Socialista (FRS) 
obtido apenas um deputa-
do, António Manuel Azeve-
do Gomes.

A partir de 25 de abril 
de 1983, o distrito passou 

a ter, de novo, representan-
tes de três partidos, fican-
do assim distribuídos: PPD/
PSD – Amândio de Aze-
vedo, Daniel Bastos e João 
Maria Teixeira; PS – Fillol 
Guimarães e Carlos Coelho 
Pires; CDS – Tomás Espíri-
to Santo.

Em 5 de outubro de 1985, a 
distribuição das forças par-
tidárias manteve-se inalte-
rada: PPD/PSD com Amân-
dio de Azevedo, Daniel Bas-
tos e João Maria Teixeira; PS 
com António Coimbra Mar-
tins e Aloísio Fonseca; CDS 
com Francisco Teixeira.

Em 19 de julho de 1987, 
o PS só conseguiu eleger
um deputado, Carlos Lage,
tendo o PPD/PSD eleito
cinco deputados, Valente de

Oliveira, Daniel Bastos, João 
Maria Teixeira, Fernando 
Pereira e Assunção Esteves.

Em 6 de outubro de 1991, o 
PS voltou a conseguir eleger 
dois deputados com Euri-
co de Figueiredo e Antó-
nio Martinho, o PPD/PSD 
elegeu Valente de Oliveira, 
Ribeiro da Silva, Costa Leite 
e Fernando Pereira.

A partir de 1 de outu-
bro de 1995, o círculo eleito-
ral de Vila Real passou a ter 
apenas cinco representantes 
na Assembleia da Repúbli-
ca, os resultados eleitorais 
ditaram três deputados para 
o PPD/PSD com Azevedo
Soares, Fernando Pereira e
José Manuel Costa Pereira
e dois para o PS com Euri-
co de Figueiredo e António

Martinho.
Em 10 de outubro de 1999, 

a distribuição manteve-se 
com três deputados para o 
PPD/PSD com Manuel Mar-
tins, Francisco Tavares e 
Nazaré Pereira e dois depu-
tados de PS, Vítor Ramalho 
e António Martinho.

Em 17 de março de 2002, 
a distribuição manteve-se 
com três deputados para o 
PPD/PSD, Assunção Este-
ves, Nazaré Pereira e Bessa 
Guerra e dois para o PS, 
Ascenso Simões e Pedro 
Silva Pereira.

Em 20 de fevereiro de 
2005, o PS, pela primeira 
vez, e única até agora, conse-
guiu eleger mais deputados 
do que qualquer outra força 
política em Vila Real, o PS 
elegeu, assim, três deputa-
dos, Ascenso Simões, Pedro 
Silva Pereira e Paula Barros. 
O PPD/PSD elegeu, pela pri-
meira vez, apenas dois depu-
tados com Rosário Águas e 
Ricardo Martins.

 No dia 27 de setembro de 
2009, o PPD/PSD voltou a 
ser o partido mais votado e 
voltou a atingir os três depu-
tados com António Mon-
talvão Machado, António 
Cabeleira e Isabel Sequei-
ra e o PS elegeu Pedro Silva 
Pereira e José João Bianchi.

A 5 de junho de 2011, a 
distribuição manteve-se 
com três deputados para o 
PPD/PSD com Pedro Pas-
sos Coelho, Luís Ramos e 
Manuela Tender. O PS vol-
tou a conquistar dois depu-
tados com Pedro Silva Perei-
ra e Rui Santos.
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