
OLÍMPIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1922-12-02. 
 
Localidade 
 Milharada / Mafra / Lisboa. 
 
Habilitações literárias 
 2.º grau da Instrução Primária (4.ª classe do ensino primário). 
 
Profissão 
 Serralheiro; 
 Inspector regional da Companhia de Caminhos de Ferro Portugueses (CP). 
 
Carreira profissional 
 Presidente da União dos Sindicatos dos Ferroviários e do Sindicato dos Ferroviários do Sul. 
 
Perfil político-ideológico 
 Integrou a “Ala Liberal” da Assembleia Nacional. 
 
Carreira político-administrativa 
 Procurador à Câmara Corporativa (XI Legislatura). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Setúbal Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Refere-se a problemas de transportes ferroviários no Sul do continente.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Oliveira Dias, em que, aludindo ao plano de actualização das 

principais linhas de caminhos-de-ferro na metrópole, trata do problema específico da linha do Oeste.  
 Trata de problemas ligados à construção de um apeadeiro ferroviário na Baixa da Banheira.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Subscreve, com o Sr. Sá Carneiro e outros Deputados, um projecto de lei de revisão constitucional.  
 Expõe vários problemas cuja solução é indispensável ao progresso da vila do Barreiro.  
 Exprime repulsa pelo atentado de que recentemente foi vítima o presidente da Câmara Municipal da 

Moita do Ribatejo.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Refere-se à renúncia do Sr. Dr. Francisco Elmano Martinez da Cruz Alves da aceitação do cargo de 

administrador por parte do Estado na Siderurgia Nacional, louvando tal atitude.  
 Refere-se à situação dos ferroviários da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses e da Sociedade 

Estoril.  
 Refere-se à situação dos trabalhadores ferroviários da C. P. e Sociedade Estoril.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Pedro Baessa se refere à necessidade de mudar o nome dia 

cidade de Nampula e de a elevar à categoria de capital de Moçambique.  
 Requer informações relativas ao Hospital Sub-Regional do Barreiro.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo à proposta de lei 

sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros.  
 Requer várias informações relativas a diversos melhoramentos da zona do Pinhal Novo.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Agradece a visita do Sr. Presidente do Conselho ao Entroncamento, refere-se às inundações do Barreiro 

e à poluição da sua atmosfera pelos fumos e gases das fábricas da C.U.F.  
 Subscreve uma proposta de emenda à lei de terras do ultramar.  


