
BELCHIOR CARDOSO DA COSTA 
Legislaturas: IV, VII, VIII. 
 
Data de nascimento 
 1904-02-09. 
 
Localidade 
 Feira / Aveiro. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra (1927). 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Proprietário agrícola. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal do Conselho de Província do Douro Litoral (1938); 
 Presidente da Comissão Distrital da União Nacional de Aveiro; 
 Presidente da Junta Distrital de Aveiro; 
 Presidente do Grémio da Lavoura da Feira e de S. João da Madeira; 
 Presidente da Comissão Concelhia da União Nacional da Feira; 
 Vice-presidente da Câmara Municipal da Feira. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Aveiro Política e Administração Geral e Local. 
VII Aveiro Política e Administração Geral e Local. 
VIII Aveiro Política e Administração Geral e Local. 
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Discute o projecto de alterações ao Regimento.  
 Fala sobre a questão do racionamento.  
 Refere-se à proposta de lei de organização hospitalar.  
 Refere-se ao racionamento de géneros no que importa à classificação dos concelhos como base para 

esse racionamento.  
 Refere-se à organização corporativa, no que importa à comissão parlamentar para investigar os seus 

vícios de funcionamento, e fala sobre o fornecimento de mostos, enviando uni requerimento.  
 Fala, na especialidade, sobre o projecto de lei relativo ao fomento apícola.  
 Refere-se ao problema das estradas no distrito de Aveiro.  
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Faz considerações sobre o desbaste das matas, assunto por si e pelo Sr. Querubim Guimarães já 

tratado, e aprecia outras questões relacionadas com a lavoura.  
 Refere-se à exposição da Empresa Carbonífera do Douro a propósito de umas suas considerações sobre 

a produção, de carvão das minhas daquela, e fala na actual decisão ministerial acerca da requisição das 
lenhas e da entrada de novos associados no Grémio dos Armazenistas e Lojistas de Mercearia.  

 Fala nos prejuízos provocados pelos fortes temporais que assolaram o País e refere-se, em especial, aos 
estragos que aqueles ocasionaram em Espinho e as medidas a tomar para de futuro evitar tais prejuízos.  

3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Refere-se ao caminho de ferro do Vale do Vouga, justificando a necessidade da construção dos ramais, 

especialmente o que partindo possivelmente da estação de Vila da Feira, convergisse para o Norte, 
atingindo as freguesias de Lever e de Crestuma.  

 Refere-se à acção do Sr. Ministro das Obras Públicas que, tendo visitado ias terras do País para conhecer 
in loco das suas necessidades, foi agora à praia de Espinho verificar os efeitos do temporal nesta e a 
forma de os evitar de futuro.  

 Discute o aviso prévio sobre o problema do pão e do trigo.  



 Justifica os motivos porque retira uma sua proposta de emenda ao artigo 2.º do projecto de lei relativo 
a feriados e descanso semanal.  

 Refere-se ao artigo 26.º do parecer da Câmara Corporativa ao projecto de lei do inquilinato.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Nunes Mexia relativo aos aspectos económicos e sociais da produção e 

industrialização da cortiça. 
 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Faz considerações sobre a execução do plano da pequena electrificação nos meios rurais.  
 Fala sobre o ensino técnico agrícola e requer diversas informações sobre a actividade das escolas deste 

ramo de ensino.  
 Requer informações sobre a actividade dos estabelecimentos oficiais e particulares de ensino musical.  
 Lamenta não ter sido prevista no II Plano de Fomento a criação de uma escola técnica na Vila da Feira e 

pede que se aproveite para tal o legado do benemérito Manuel António da Silva Coelho e Castro.  
 Chama a atenção para a necessidade de ser removida para outro local a linha de caminho de ferro que 

se encontra dentro da vila de Espinho.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Refere-se ao I Congresso Nacional do Ensino Técnico Profissional.  
 Sublinha a importância do novo serviço de abastecimento de leite à cidade do Porto e concelhos 

vizinhos.  
 Expressa o seu reconhecimento pelo voto de pesar assembleia pela morte de sua mãe.  
 Requer vários elementos relativos ao Hospital-Asilo de Nossa Senhora da Saúde, de Oleiros, concelho da 

Feira.  
 Refere-se às comemorações do milenário de Aveiro. 
3.ª Sessão Legislativa (1959-1960) 
 Refere-se à criação da Fundação Coelho e Castro e sugere que na constituição da respectiva junta 

directiva se conciliem os interesses da freguesia contemplada com os do concelho da Feira.  
 Presta esclarecimentos acerca de uma intervenção do Sr. Augusto Simões relativa à criação de uma 

brigada técnica agrícola em Coimbra.  
 Refere-se à visita do Chefe do Estado à região de Aveiro.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Melo Machado sobre as estradas nacionais e pede licença para assinar a 

moção que aquele Sr. Deputado apresentou sobre o mesmo aviso prévio.  
 Refere-se à inauguração da sede, armazéns e anexos do Grémio da Lavoura da Feira e S. João da 

Madeira.  
4.ª Sessão Legislativa (1960-1961) 
 Faz considerações sobre a indústria de lacticínios.  
 Pede que se atribuam às juntas distritais os poderes conferidos às juntas de província em matéria de 

assistência.  
 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Enaltece a figura e a obra do professor Guilherme Alves Moreira, a propósito do centenário do seu 

falecimento.  
 Congratula-se pelas medidas legislativas promulgadas recentemente a respeito dos Grémios da Lavoura.  
 Discute a proposta de lei sobre o emparcelamento da propriedade rústica.  
 Discute a proposta de lei relativa à organização judiciária.  
 Congratula-se pela aplicação do Decreto-Lei n.º 44.161, referente à Academia de Música de Santa Maria, 

de Vila da Feira.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Intervém no debate sobre o aviso prévio do Sr. Nunes Barata relativo à bacia do Mondego.  
 Solicita a construção de uma auto-estrada entre o Porto e Aveiro.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Participa no debate do aviso prévio sobre a reforma do Código Administrativo.  
 Toma parte no debate do aviso prévio sobre a crise agrícola nacional, e as medidas tomadas para a 

enfrentar.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre indústrias extractivas.  



 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à base III da proposta de lei sobre a 
propriedade da farmácia.  

 Regozija-se com a ratificação, pela Santa Sé, do patrocínio da princesa Santa Joana de Portugal sobre a 
cidade e diocese de Aveiro.  


