
ALFREDO AMÉLIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO 
Legislaturas: VI. 
 
Data de nascimento 
 1911-05-03. 
 
Localidade 
 Lobão da Beira / Tondela / Viseu. 
 
Data da morte 
 1972-02-23. 
 
Habilitações literárias 
 Curso da Arma de Infantaria da Escola Militar de Lisboa. 
 
Profissão 
 Oficial do Exército. 
 
Carreira profissional 
 Carreira militar brilhante, sobretudo na área da investigação de assuntos militares (armamento); 
 Professor de Organização Militar e Direito Internacional na Escola do Exército (1945); 
 2.º Comandante da Região Militar de Angola (1970-1972). 
 
Carreira político-administrativa 
 Dirigente da União Nacional em Viseu; 
 Dirigente da Mocidade Portuguesa; 
 Subchefe do Estado-Maior da Legião Portuguesa (1950). Mais tarde, Chefe do Estado-Maior.  
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

VI Viseu Finanças; Defesa Nacional. 
 
Intervenções parlamentares 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas rara 1954, referindo-se, 

aos artigos 16.º e 17.º da mesma proposta de lei.  
 Associa-se à comemoração do cinquentenário do primeiro voo dos irmãos Wright.  
 Solicita a atenção do Governo para que sejam concedidas ao ensino militar as instalações necessárias à 

sua eficiência e desenvolvimento.  
 Refere-se a uma notícia acerca da produção de um filme sobre Vasco da Gama e requer elementos 

relativos aos problemas dos transpores, circulação nas suas modalidades de viação e trânsito e 
estacionamento de viaturas em Lisboa.  

 Discute na generalidade a proposta de lei sobre colonização interna.  
 Chama a atenção do Governo para a necessidade de se apetrecharem as escolas primárias com meios 

de defesa contra o frio.  
 Refere-se a problemas de cultura e de educação popular.  
 Considera à situação, perante as respectivas obrigações para com a Caixa Geral de Aposentações, dos 

funcionários que serviram em combate, tendo mais de 36 anos de serviço.  
 Fala acerca da coordenação dos transportes, circulação, trânsito e estacionamento e relacionação destes 

problemas com o da defesa civil.  
 Refere-se ao problema dos transportes em caminhos-de-ferro relativo a Viseu.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Discute o aviso prévio do Sr. Teófilo Duarte acerca da questão da Índia.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Amaral Neto acerca da necessidade de se modificarem algumas 

disposições do novo Código da Estrada.  
 Profere palavra de homenagem a Mousinho de Albuquerque a propósito da comemoração do 1.º 

centenário do seu nascimento.  
 Chama a atenção do Governo para, o problema da organização da defesa, civil do território.  



 Discute os textos da Convenção entre os Estados Partes no Tratado do Atlântico Morto relativa ao 
estatuto das Suas Forças, da Convenção sobre o Estatuto da Convenção do Tratado do Atlântico Norte, 
dos Representantes Nacionais e do Pessoal Internacional e do Protocolo sobre o Estatuto dos Quartéis-
Generais Militares Internacionais criados por força do Tratado do Atlântico Norte.  

3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Saúda o Automóvel Clube de Portugal pela realização da campanha de segurança no trânsito e chama a 

atenção do Governo e da Câmara Municipal de Lisboa para os problemas de circulação e trânsito, 
especialmente nesta cidade. 

 Congratula-se com a sugestão apresentada pelo Governo para que o dia 10 de Junho, Dia de Portugal, 
seja consagrado como de verdadeira festa nacional.  

 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei relativa à organização geral da Nação para 
o tempo de guerra.  

 Chama a atenção do Governo para a necessidade de se auxiliarem as corporações de bombeiros 
voluntários.  

4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Pede que sejam abrangidas no direito ao recebimento de pensão as filhas, judicialmente separadas, dos 

subscritores do Montepio dos Servidores do Estado.  


