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PARTE A

 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Gabinete do Presidente

Despacho n.º 23681/2008

Nos termos dos artigos 10.º, n.º 2, e 16.º, n.os 1 e 2, do Decreto -Lei 
n.º 28 -A/96, de 4 Abril, nomeio adjunto do Serviço de Segurança da 
Presidência da República o comissário Gonçalo Viegas Bota Lourenço 
Ramalho, com efeitos a partir de 23 de Julho de 2008 e em regime de 
comissão normal, fixando -lhe o abono previsto no n.º 3 do artigo 20.º 

 Despacho n.º 23682/2008
Nos termos dos artigos 10.º, n.º 2, e 16.º, n.º 1, do Decreto -Lei 

n.º 28 -A/96, de 4 de Abril, exonero a seu pedido, por ter sido nomeado 
para outras funções, o subintendente José Ricardo Nazareth de Carvalho 
Figueira do cargo de adjunto do Serviço de Segurança da Presidência da 
República, com efeitos a partir de 23 de Julho de 2008.

18 de Julho de 2008. — O Presidente da República, Aníbal Cavaco 
Silva. 

do referido diploma em 85 % do abono de idêntica natureza estabelecido 
para os assessores.

18 de Julho de 2008. — O Presidente da República, Aníbal Cavaco 
Silva. 

PARTE B

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Secretário-Geral

Despacho (extracto) n.º 23683/2008
Por despacho de 17 de Junho de 2008 do presidente do Grupo Parla-

mentar do Partido Socialista:

António Júlio de Almeida Capinha — cessa funções, nos termos do 
n.º 6 do artigo 46.º da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços 
da Assembleia da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de 
Julho, da categoria de assessor parlamentar, nível I, escalão 2, do Grupo 
Parlamentar do Partido Socialista, com efeitos a partir do dia 16 de 
Junho de 2008, inclusive.

17 de Junho de 2008. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho. 

 Despacho (extracto) n.º 23684/2008
Por meu despacho de 9 de Setembro de 2008:

Joana Miranda Figueiredo — nomeada, procedendo concurso e após 
conclusão do respectivo estágio com aprovação, técnica superior par-
lamentar de 2.ª Classe (área de economia), do quadro de pessoal da 
Assembleia da República (1.º escalão, Índice 400).

11 de Setembro de 2008. — A Secretária-Geral, Adelina Sá Car-
valho. 

 Despacho (extracto) n.º 23685/2008

Por despacho de 1 de Setembro de 2008 do presidente do Grupo 
Parlamentar do Bloco de Esquerda:

Jorge Duarte Gonçalves da Costa — nomeado, nos termos do n.º 6 
do artigo 46.º da Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da 
Assembleia da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, de 30 de 
Julho, para a categoria de assessor do Grupo Parlamentar do Bloco de 
Esquerda, com efeitos a partir do dia 1 de Setembro de 2008.

12 de Setembro de 2008. — A Secretária -Geral, Adelina Sá 
Carvalho. 

 Despacho (extracto) n.º 23686/2008

Por despacho de 3 de Setembro de 2008, do Presidente do Grupo 
Parlamentar do Partido Social Democrata:

Carmen Alexandra Cunningham Pereira Jardim — nomeada, nos ter-
mos do n.º 6 do artigo 46.º da Lei de Organização e Funcionamento dos 
Serviços da Assembleia da República, republicada pela Lei n.º 28/2003, 
de 30 de Julho, para a categoria de técnica de apoio parlamentar de 1.ª, 
do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, com efeitos a partir 
do dia 1 de Setembro de 2008, inclusive.

12 de Setembro de 2008. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Car-
valho. 

 Louvor n.º 577/2008
«Louvo o Dr. Miguel Roque Martins, Assessor deste Grupo Parlamen-

tar, na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas 
pelas excepcionais qualidades pessoais e profissionais demonstradas no 
exercício do seu cargo.

A sua elevada preparação académica permitiu -lhe desempenhar de 
forma dedicada, eficiente e meritória as funções de apoio aos Deputados 
da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas na 
preparação de relatórios, pareceres e intervenções.

O seu fácil relacionamento pessoal aliado ao seu profundo conhe-
cimento da realidade política nacional e internacional granjearam -lhe 
a estima e consideração de todos aqueles que com ele contactaram, 
nomeadamente no meio universitário, militar e diplomático.

A sua modelar educação e espírito empreendedor muito contribuíram, 
também, para a concretização e sucesso do ciclo de conferências “Pensar 
Portugal no Mundo” e da conferência internacional levadas a cabo pela 
Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.

Ao cessar as suas funções é pois justo que o Dr. Miguel Roque Martins 
veja reconhecidas publicamente as suas aptidões, bem como o seu carác-
ter, a sua lealdade e o seu sentido de dever que em muito dignificaram 
o trabalho de assessoria deste Grupo Parlamentar.

25 de Julho de 2008. — O Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, 
Paulo Castro Rangel.»

12 de Setembro de 2008. — A Secretária -Geral, Adelina Sá Carvalho. 




