
BENTO BENOLIEL LEVY 
Legislaturas: VIII, X. 
 
Data de nascimento 
 1911-08-03. 
 
Localidade 
 Cidade da Praia / Cabo Verde. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito (Ciências Jurídicas) pela Universidade de Lisboa 

(1939). 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Jornalista. 
 
Carreira profissional 
 Fundador da Rádio Clube de Cabo Verde (1944); 
 Responsável pela criação do Boletim Cultural e Informativo de Cabo Verde. (1949); 
 Fundador do semanário O Arquipélago (1962). 
 
Perfil político-ideológico 
 Defensor indefectível da política ultramarina do Governo. 
 
Carreira político-administrativa 
 Administrador do Concelho da Praia; 
 Director dos serviços de Propaganda e Informação de Cabo Verde; 
 Director do Centro de Informação e Turismo de Cabo Verde; 
 Director-técnico da Imprensa Nacional de Cabo Verde; 
 Chefe dos Serviços de Administração Civil de Cabo Verde. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VIII Cabo Verde Política e Administração Geral e Local. 
X Cabo Verde Política e Administração Geral e Local. 
 
Intervenções parlamentares 
VIII Legislatura (1961-1965) 
1.ª Sessão Legislativa (1961-1962) 
 Faz considerações sobre problemas de interesse para a província de Cabo Verde.  
 Ocupa-se de problemas de Cabo Verde.  
 Presta homenagem a dois portugueses de Cabo Verde condecorados por actos de bravura em Angola.  
2.ª Sessão Legislativa (1962-1963) 
 Ocupa-se de problemas relativos a Cabo Verde.  
 Faz considerações sobre a situação do funcionalismo de Cabo Verde e a necessidade de revisão dos 

respectivos vencimentos.  
 Discute a proposta de lei de alterações a Lei Orgânica do Ultramar Português.  
3.ª Sessão Legislativa (1963-1964) 
 Requer a generalização do debate do aviso prévio sobre política ultramarina do Governo e participa 

nesse debate.  
 Trata do problema das comunicações aéreas com Cabo Verde.  
 Participa no debate sobre as Contas Gerais do Estado (metrópole e ultramar) e as contas da Junta do 

Crédito Público referentes a 1962.  
4.ª Sessão Legislativa (1964-1965) 
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca do Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967 e 

subscreve, com outros Deputados, propostas de alteração a algumas bases da mesma proposta de lei.  
 Congratula-se com a anunciada visita do presidente da Fundação Calouste Gulbenkian a Cabo Verde.  
 Trata de questões relativas à população de Cabo Verde. 



 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Faz considerações sobre o patriotismo da população de Cabo Verde manifestado na recente eleição de 

Deputados, como prova de apoio à política de defesa da integridade nacional.  
 Faz considerações sobre os vencimentos do funcionalismo de Cabo Verde.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Presta homenagem aos Deputados desaparecidos no desastre da Guiné e refere-se a diversos problemas 

da província de Cabo Verde.  
 Fala, entre outros problemas, sobre o problema das secas em Cabo Verde e sobre a premente 

necessidade da pesquisa de água, lamentando ainda o facto de há muito estar esquecida a anunciada 
instalação de uma refinaria de petróleo em S. Vicente.  

 Salienta o significado da visita do Sr. Presidente do Conselho a Cabo Verde.  
 Subscreve a proposta de resolução da Assembleia relativa às contas da Junta do Crédito Público de 

1969.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
 Subscreve uma série de propostas de alteração à Constituição apresentadas pela comissão eventual.  
 Discute na especialidade o texto da comissão eventual referente à revisão constitucional.  
 Subscreve, como membro da comissão eventual, várias propostas de alteração à proposta de lei sobre 

liberdade religiosa e discute na especialidade a referida proposta de lei.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Refere-se ao problema das secas de Cabo Verde e agradece Governo o subsídio concedido para fazer 

face às dificuldades da província.  
 Requer informações relativas à possibilidade de provocação de chuva artificial em Cabo Verde.  
 Requer informações acerca dos estudos do projecto do porto da Praia, Cabo Verde.  
 Presta esclarecimentos acerca de um seu requerimento apresentado em sessão anterior relativo aos 

estudos sobre chuva artificial.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de alterações à proposta de lei de revisão da Lei 

Orgânica do Ultramar e discute na especialidade a mesma proposta de lei.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Subscreve, com outros Deputados, a lista dos três vice-presidentes e dos dois secretários.  
 Refere-se aos problemas da fome e da seca em Cabo Verde.  
 Agradece os sentimentos da Assembleia manifestados por ocasião da morte de seu filho.  
 Subscreve as propostas de alteração à proposta de lei sobre o registo nacional de identificação 

apresentadas pela Comissão de Política e Administração-Geral e Local.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Salazar Leite acerca da seca em Cabo Verde.  
 Subscreve, com outros Deputados, propostas de emenda e aditamento à proposta de lei sobre a inti-

midade da vida privada.  
 Lembra, a propósito do recente aumento dos funcionários, a necessidade de idêntico benefício não 

demorar em ser extensivo às províncias ultramarinas, em especial a Cabo Verde.  


