
SÍLVIO DUARTE DE BEFORT CERQUEIRA 
Legislaturas: II. 
 
Data de nascimento 
 1892-05-07. 
 
Localidade 
 Rio de Janeiro / Brasil. 
 
Data da morte 
 1974-10-29. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia electrotécnica pela Universidade de Lausanne (1916). 
 
Profissão 
 Engenheiro electrotécnico. 
 
Carreira político-administrativa 
 Governador Civil de Évora (1936-1938). Durante este período, as suas relações com a União Nacional e 

com a Legião Portuguesa foram conflituosas. Acusou a Legião Portuguesa de querer sobrepor-se ao 
Governador Civil e não aceitou bem a transferência dos quadros da União Nacional para a Legião 
Portuguesa. 

 Delegado do Governo no Grémio dos Exportadores dos Produtos Resinosos. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

II Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 
 
Intervenções parlamentares 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Fala na insuficiência hospitalar existente no País.  
 Fala na construção das refinações de petróleo em Cabo Ruivo, próxima às fábricas de armas e 

munições.  
 Apresenta um projecto de lei sobre a electrificação nacional.  
 Refere-se à questão da electrificação rural a propósito do seu projecto de lei sobre o assunto.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Apresenta um aviso prévio acerca do desemprego.  
 Realiza o seu aviso prévio.  
 Fala sobre o mesmo aviso prévio.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Refere-se às disposições do decreto n.º 30.850 acerca da obrigação de os proprietários de engenhos 

que utilizem às águas públicas legalizarem a sua situação.  
 Fala sobre a necessidade de se olhar para os interesses industriais, no que importa à obtenção de 

energia eléctrica.  
 Fala sobre o decreto-lei n.º 31.107, que insere várias disposições relativas ao casamento dos militares 

em serviço activo.  
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Discute a proposta de lei de receitas e despesas para o ano de 1942.  
 Justifica a apresentação que faz de um projecto de lei relativo à valorização da produção agrícola.  
 Entra no debate acerca do aviso prévio do Sr. Melo Machado relativo à hidráulica agrícola.  
 Entra na discussão, na especialidade, da proposta de lei que cria um imposto sobre os lucros 

extraordinários de guerra, e envia uma proposta de uma base nova.  
 Fala no seu projecto de lei referente às indústrias derivadas da produção agrícola, projecto este para o 

qual chama a atenção do Sr. Ministro da Economia.  


