
JAIME JOAQUIM PIMENTA PREZADO 
Legislaturas: V. 
 
Data de nascimento 
 1897-10-18. 
 
Localidade 
 Ponte de Sor / Portalegre. 
 
Data da morte 
 1969-12-01. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Medicina. 
 
Profissão 
 Médico; 
 Livrador. 
 
Carreira profissional 
 Delegado de Saúde do Distrito de Portalegre. 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal da Comissão Distrital da União Nacional de Portalegre; 
 Presidente do Grémio da Lavoura de Avis. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

V Portalegre Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência. 
 
Intervenções parlamentares 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Refere-se à luta eleitoral nos círculos de Castelo Branco e Portalegre, à falta da tabela de preços da 

carne de porco, à indústria montanheira e de salsicharia e requer, com o Sr. Galiano Tavares, 
informações, pelo Ministério da Economia, sobre assistência financeira a proprietários de entre Douro e 
Tejo e Alentejo e sobre casais agrícolas.  

 Discute o aviso prévio do Sr. Galiano Tavares acerca dos contratos colectivos de trabalho, Casas do Povo 
e salário familiar.  

 Refere-se à exigência feita pela Caixa Nacional de Crédito para o pagamento das dívidas dos mutuários 
lavradores alentejanos.  

 Relata algumas conclusões da 2.ª reunião dos delegados de saúde e faz considerações acerca das más 
condições de salubridade em que vive a maior parte da população, com o consequente desenvolvimento 
de certas doenças.  

2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Refere-se à inauguração da ponte de Vila Franca de Xira, a propósito do que justifica a necessidade de o 

Alto Alentejo ser dotado de uma rede de estradas suficiente, além da reparação de outras.  
 Refere-se à doença conhecida pelo nome de carbúnculo.  
 Refere-se ao problema da criação do gado cavalar.  
 Refere-se a região de Avis no que importa a certos problemas em que está interessada em 

consequência das barragens do Raia e do Sor, que estão projectadas.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Refere-se à demissão em tempos de professores de Medicina, manifestando-se pela sua readmissão.  
 Entra no debate do aviso prévio do Sr. Manuel Lourinho sobre melhoramentos rurais.  


