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de Évora entre 20 de dezembro de 1976 e 8 de junho de 1978, apresentou a demissão
antes do final do mandato por não concordar com o acordo de incidência parlamentar
entre o PS e o Centro Democrático Social, que permitiu a entrada em funções do
II Governo Constitucional, liderado por Mário Soares. A par da atividade profis‑
sional e político‑partidária, dedicou‑se também ao desporto. Foi um dos fundadores
do Comité Regional de Rugby do Centro, em 1972. Em 1986, foi campeão nacional
de rugby pela Associação Académica de Coimbra e, em 1995, publicou As simbologias
do rugby nos quarenta anos da Académica (Editorial Moura Pinto).
Fátima Mariano
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COURINHA, José Augusto Rosa
(n. 1944)

Deputado do Partido Socialista (PS) pelo círculo de Lisboa. Filho de Mário Pina
de Jesus e de Laura Maria Rosa, nasceu a 23 de agosto de 1944, na vila de Montargil,
concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre. Casado. Frequentou o Curso do
Magistério Primário e desempenhou funções como professor primário. Em 1975,
substituiu o deputado Teófilo Carvalho dos Santos na Assembleia Constituinte
(segundo a Comissão de Verificação de Poderes da sessão n.º 18, de 17 de julho).
Durante o tempo em que esteve envolvido nos debates, interveio três vezes. Na sessão
n.º 43, de 10 de setembro do mesmo ano, teceu algumas considerações sobre o ensino
primário, referindo‑se essencialmente às debilidades das infraestruturas e da classe
docente. Apresentou o seu descontentamento como professor primário e afirmou que
a situação do professorado não sofreu alterações. Salientou ainda que não existiam
edifícios escolares suficientes e que era necessário ampliar a cultura do professorado,
de modo a que estes lecionassem todo o ensino básico. Por último, solicitou o aumento
do apoio económico aos alunos e condições didático‑pedagógicas a todas as escolas.
Na sessão n.º 101, de 12 de janeiro de 1976, manifestou o seu pesar pelo falecimento
do deputado Herculano de Carvalho (PCP), vítima de acidente de viação, e associou‑se
à sua homenagem. Posteriormente, na mesma sessão, apresentou um requerimento
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ao Magistério Primário. Considerando as queixas dos alunos e dos quadros docentes,
assim como os reprovados dos exames por não terem determinada ideologia política,
requereu que fosse realizado um inquérito para verificar esses acontecimentos e que
os professores primários que se formaram em 1974‑1975 estivessem preparados sob o
ponto de vista pedagógico e didático e não por ideologia política. Não esteve presente
na última sessão da Assembleia Constituinte, de 2 de abril de 1976.
Mariana Castro
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COUTO, José António Valério do
(n. 1935)

Foi eleito deputado à Assembleia Constituinte integrado nas listas do PPD do
círculo eleitoral da Guarda. Filho de Alípio Almeida Couto e de Maximiana dos
Santos Valério, nasceu na capital do distrito pelo qual foi eleito. Licenciado em
Direito, era advogado à data da sua eleição, mas tinha sido anteriormente magistrado
do Ministério Público nos tribunais de trabalho. Não integrou nenhuma comissão
parlamentar nem lhe são conhecidas intervenções em Plenário. Esteve presente na
votação final da Constituição.
Timóteo Cavaco
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COVAS, Luís Geordano dos Santos
(n. 1946)

Deputado do Partido Socialista (PS) pelo círculo de Lisboa. Filho de Geordano
Filipe Covas e de Elvira Luísa dos Santos, nasceu a 10 de dezembro de 1946, na

