
AUGUSTO PEDROSA PIRES DE LIMA 
Legislaturas: II. 
 
Data de nascimento 
 1906-09-07 
 
Localidade 
 Areias / Santo Tirso / Porto. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina. 
 
Profissão 
 Médico. 
 
Carreira político-administrativa 
 Subdirector e médico da Cadeia Civil do Porto. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

II Não existiam círculos nem Comissões permanentes. 
 
Intervenções parlamentares 
II Legislatura (1938-1942) 
1.ª Sessão Legislativa (1938-1939) 
 Refere-se às nomeações dos directores de serviços das câmaras municipais.  
 Requer, pelo Ministério respectivo, documentos sobre o Grémio dos Armazenistas de Vinhos.  
 Requer informações sobre vinhos.  
 Fala sobre o aviso prévio do Sr. Mário de Figueiredo relativo à organização corporativa.  
 Requer elementos de informação acerca da contribuição industrial e imposto profissional pagos pela 

classe médica a partir de 1925.  
 Fala sobre o projecto de lei referente ao exercício da medicina por parte de médicos estrangeiros e envia 

propostas de substituição de vários artigos do referido projecto de lei.  
 Dá esclarecimentos sobre uma proposta de emenda, apresentada pelo Sr. Cancela de Abreu, acerca do 

mesmo projecto de lei.  
2.ª Sessão Legislativa (1939-1940) 
 Refere-se ao diploma que reorganizou os serviços da Câmara Municipal de Lisboa.  
 Requer uma relação dos médicos municipais que vivem fora da área do seu partido, sobre cujo assunto 

faz várias considerações.  
3.ª Sessão Legislativa (1940-1941) 
 Refere-se à crise que atravessam os médicos a propósito da respectiva contribuição profissional.  
 Fala sobre os serviços de assistência pública no que respeita à sua organização e eficiência, enviando 

um requerimento pedindo informações sobre o assunto.  
4.ª Sessão Legislativa (1941-1942) 
 Envia um requerimento pedindo pelas repartições do Ministério da Economia informações referentes às 

concessões mineiras de cassiterite e volframite.  
 Refere-se ao que disse o Sr. Pinto da Mota numa sessão anterior acerca da acção dos grémios e 

sindicatos nos abastecimentos e fala na questão das carnes.  
 Fala sobre o projecto de lei relativo ao condicionamento das actividades dos engenheiros e outros 

técnicos estrangeiros em Portugal.  
 Chama a atenção para a circunstância de não chegarem as respostas a requerimentos feitos pelos Srs. 

Deputados.  


