ALFREDO DELESQUE OS SANTOS SINTRA
Legislaturas: I, II.
Data de nascimento
 1890-05-19.
Localidade
 Sintra / Lisboa.
Data da morte
 1976.
Habilitações literárias
 Curso da Escola do Exército.
Profissão
 Oficial da Aeronáutica Militar.
Carreira profissional
 Assenta praça (1907);
 Alferes (1913);
 Tenente (1917);
 Capitão (1919);
 Em 1935 era major;
 Tenente-coronel (1937);
 Coronel (1939);
 Deixa a Assembleia Nacional em 1942 e a partir desse ano a sua carreira militar foi fulgurante,
acompanhando o nascimento e a formação da Força Aérea Portuguesa;
 Brigadeiro (1942);
 General (1948);
 Participou nas negociações para a participação de Portugal na NATO;
 Foi o 1.º Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, nomeado após a fundação deste ramo militar (1952);
 Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (1952-1953);
 Passou à situação de reforma (1960).
Perfil político-ideológico
 Durante a II Guerra Mundial, assumindo posições anglófilas.
Carreira parlamentar
Legislaturas
Círculo
Comissões
I
Não existiam círculos nem Comissões permanentes.
II
Intervenções parlamentares
I Legislatura (1935-1938)

1.ª Sessão Legislativa (1935)



Entra na discussão e debate da proposta de lei sobre o Conselho Superior de Defesa Nacional.
Discute a proposta de lei sobre a criação do Conselho Superior do Exército.
Entra no debate sobre a proposta de lei que regula a promoção de oficiais para o quadro dos serviços
auxiliares do Exército.
Discute a proposta de lei n.º 17, sobre a reorganização do Conselho General da Armada.
Entra na discussão da proposta de lei que reorganiza os serviços de assistência aos tuberculosos do
Exército.
Aprecia a proposta de lei n.º 49, sobre a promoção dos aspirantes a oficiais picadores.
Entra do debate da proposta de lei n.º 47, que estabelece o novo programa para a promoção de furriéis
a segundos sargentos.
Aprecia e apoia o projecto de lei do Sr. José Cabral, sobre a construção de uma estátua a Sidónio Pais.



Refere-se aos projectos de lei n.ºs 30 e 35 (sobre aeródromos), enviando uma proposta.









2.ª Sessão Legislativa (1935-1936)

3.ª Sessão Legislativa (1936-1937)


Fala sobre vários artigos da proposta de lei da organização geral do exército e envia várias propostas de
alteração.

4.ª Sessão Legislativa (1937-1938)


Não regista intervenções.

II Legislatura (1938-1942)

1.ª Sessão Legislativa (1938-1939)



Fala sobre o projecto de lei relativo à aviação som motor.
Refere-se à mensagem do Sr. Presidente da República referente à sua visita às colónias e à União Sul-Africana e ao discurso do Sr. Presidente do Conselho a propósito da mesma.

2.ª Sessão Legislativa (1939-1940)


Não regista intervenções.



Não regista intervenções.



Fala na justiça que Alves Roçadas, pelos seus feitos brilhantes, merece de os seus restos terem
sepultura condigna.

3.ª Sessão Legislativa (1940-1941)
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942)

