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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinete do Secretário de Estado
da Defesa Nacional

Despacho n.o 17 866/99 (2.a série). — Nos termos das dispo-
sições conjugadas dos n.os 1, 3, 4 e 5 do artigo 21.o e do n.o 3 do
artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 47/93, de 26 de Fevereiro, com o n.o 3
do artigo 18.o do Decreto Regulamentar n.o 41/91, de 16 de Agosto,
e dos n.os 1, 4 e 5 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 49/99, de 22
de Junho, e atento o despacho n.o 179/MDN/97, de 21 de Outubro,
ouvido o Chefe do Estado-Maior do Exército e por proposta do direc-
tor do Instituto de Defesa Nacional, é nomeado chefe da Divisão
de Planeamento daquele Instituto o tenente-coronel de infantaria Luís
Manuel Gomes dos Santos Lopes, em comissão normal pelo período
de três anos.

1 de Setembro de 1999. — O Secretário de Estado da Defesa Nacio-
nal, José Rodrigues Pereira Penedos.

Despacho n.o 17 867/99 (2.a série). — 1 — Nos termos da alí-
nea c) do n.o 1 do artigo 78.o do Decreto-Lei n.o 498/72, de 9 de
Dezembro, com a nova redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.o 215/87, de 29 de Maio, por proposta do vice-presidente do Conselho
Nacional de Planeamento Civil de Emergência, e nos termos do des-
pacho de autorização do Secretário de Estado da Presidência do Con-
selho de Ministros de 24 de Maio de 1999, que permitiu o exercício
de funções pelo período de um ano com acumulação da pensão de
reserva com um terço da remuneração correspondente ao vencimento
de assessor principal, 4.o escalão, nomeio, ouvido o Chefe do Esta-
do-Maior do Exército, ao abrigo da delegação de competências que
me foi conferida pelo despacho do Ministro da Defesa Nacional
n.o 14 539/99 (2.a série), de 30 de Julho, com efeitos desde 28 de
Maio de 1999, o tenente-coronel QEO NIM 00777062, Manuel de
Araújo Lomba, na situação de reserva, desligado do serviço, para
exercer funções de assessor nos serviços de apoio do Conselho Nacio-
nal de Planeamento Civil de Emergência.

2 — O presente despacho produz efeitos desde o dia 16 de Junho
de 1999.

1 de Setembro de 1999. — O Secretário de Estado da Defesa Nacio-
nal, José Rodrigues Pereira Penedos.

Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional

Despacho n.o 17 868/99 (2.a série). — 1 — No uso das com-
petências delegadas pelo despacho do Ministro da Defesa Nacional,
publicado sob o n.o 12 965/99 (2.a série) no Diário da República,
2.a série, n.o 158, de 9 de Julho de 1999, nos termos do artigo 4.o
do Decreto-Lei n.o 238/96, de 13 de Dezembro, e encontrando-se
verificados os requisitos nele previstos, nomeio o 09259971, TCOR
FARM José Manuel Sousa Casanovas, pelo período de um ano, para
desempenhar funções de assessoria técnica, no âmbito do Projecto
n.o 8 — Apoio à Organização do Sistema de Saúde Militar, inscrito
no Programa Quadro de Cooperação Técnico-Militar com a República
de Moçambique.

2 — Nos termos e para os efeitos da portaria n.o 87/99, de 30 de
Dezembro de 1998, publicada no Diário da República, 2.a série, de
28 de Janeiro de 1999, o nomeado desempenha funções em país da
classe B.

2 de Setembro de 1999. — O Director-Geral, A. Gonçalves Ribeiro,
tenente-general.

Despacho n.o 17 869/99 (2.a série). — No uso das competências
delegadas pelo despacho n.o 12 965/99 (2.a série), do Ministro da
Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 158,
de 9 de Julho de 1999, nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei
n.o 238/96, de 13 de Dezembro, e obtida a anuência do interessado,
prorrogo por um período de 3 meses a comissão do 08129277, major
SAM Luís António Lopes Cardoso, no âmbito do Núcleo de Apoio
Técnico do Programa Quadro de Cooperação Técnico-Militar com
a República de Moçambique.

2 de Setembro de 1999. — O Director-Geral, A. Gonçalves Ribeiro,
tenente-general.

Louvor n.o 470/99. — Louvo a assistente administrativa Belém
Almeida Bispo pela forma dedicada e leal como vem, desde 1995,
desempenhando as suas funções na Direcção-Geral de Política de
Defesa Nacional.

Funcionária dotada de brio profissional e sentido de responsabi-
lidade, a sua acção criteriosa tem sido particularmente sensível na
execução das tarefas ligadas à gestão do pessoal da DGPDN, área
onde tem demonstrado eficácia e vontade de bem servir.

Pelas razões expostas, considero ser de inteira justiça relevar publi-
camente as qualidades pessoais e profissionais da funcionária Belém
Bispo.

3 de Setembro de 1999. — O Director-Geral, António Gonçalves
Ribeiro, tenente-general.

Louvor n.o 471/99. — Louvo a assistente administrativa especia-
lista Maria da Conceição Granelas M. B. da Fonseca pela dedicação
e pelo sentido do dever que têm pautado o exercício das suas funções,
desde 1992, na Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional.

Dando provas constantes de um exemplar espírito de colaboração
leal e empenhada, a sua acção na área administrativa da DGPDN
tem-se revelado muito eficaz, designadamente no que concerne ao
acompanhamento rigoroso e oportuno da respectiva execução orça-
mental.

Pelas qualidades pessoais e profissionais manifestadas, considero
a funcionária Maria da Conceição Fonseca justamente merecedora
do presente louvor público.

3 de Setembro de 1999. — O Director-Geral, António Gonçalves
Ribeiro, tenente-general.

MARINHA

Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada

Portaria n.o 976/99 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-
-Maior da Armada ingressar os cadetes da classe de técnicos superiores
navais em serviço efectivo normal graduados em aspirante:

9100699, Sofia Maria Fernandes Rebelo (ramo de organização
e administração);

9100799, Inês Maria Penha Ferreira de Lacerda e Megre de
Abreu Novais (ramo de organização e administração);

no serviço efectivo em regime de voluntariado, no posto de aspirante,
a contar de 7 de Agosto de 1999, em conformidade com o previsto
na alínea a) do n.o 1 do artigo 371.o do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas, posto em vigor pelo Decreto-Lei n.o 34-A/90 de
24 de Janeiro, e graduar no posto de subtenente de acordo com o
n.o 2 do mesmo artigo e Estatuto, data a partir da qual contam a
respectiva antiguidade, deixando de estar graduados no posto de aspi-
rante, nos termos estabelecidos na alínea b) do n.o 1 do artigo 72.o
do referido Estatuto, auferindo a retribuição monetária fixada no
artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 158/92, de 21 de Julho, a actualizar
em conformidade com a legislação aplicável.

Estes oficiais, após a sua promoção e tal como vão ordenados,
deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe
à esquerda do 4100399, aspirante da classe de técnicos superiores
navais do ramo de saúde graduado em subtenente em regime de
voluntariado Valter Manuel Malcata Carreiro.

1 de Setembro de 1999. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Nuno Gonçalo Vieira Matias, almirante.

Portaria n.o 977/99 (2.a série). — Manda o Chefe do Estado-
-Maior da Armada, ao abrigo do estabelecido no artigo 235.o do Esta-
tuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), posto em vigor
pelo Decreto-Lei n.o 34-A/90, de 24 de Janeiro, promover por diu-
turnidade ao posto de subtenente, em conformidade com o previsto
na alínea a) do artigo 370.o do EMFAR a 9100698, aspirante da
classe de técnicos superiores navais em regime de voluntariado gra-
duada em subtenente Ana Catarina de Melo Azemel Zeferino Pereira
Brarens, que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção
fixadas respectivamente no artigo 60.o e na alínea a) do n.o 1 do
artigo 374.o do mencionado Estatuto, a contar de 14 de Agosto de
1999, data a partir da qual conta a respectiva antiguidade e lhe são
devidos os respectivos vencimentos do novo posto, de acordo com
a alínea a) do n.o 1 do artigo 199.o e para efeitos do n.o 2 do artigo 70.o,
ambos do mesmo Estatuto.

Esta oficial, após a sua promoção, deverá ser colocada na lista
de antiguidade do seu posto e classe, auferindo a retribuição monetária
fixada no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 158/92, de 21 de Julho, a
actualizar em conformidade com a legislação aplicável.

1 de Setembro de 1999. — O Chefe do Estado-Maior da Armada,
Nuno Gonçalo Vieira Matias, almirante.
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EXÉRCITO

Comando do Pessoal

Direcção de Administração e Mobilização do Pessoal

Repartição de Pessoal Civil

Despacho (extracto) n.o 17 870/99 (2.a série). — Por despacho
de 1 de Setembro de 1999 do director de Administração e Mobilização
do Pessoal, no uso de competência subdelegada:

Manuel Tavares Tomás, técnico profissional especialista da carreira
técnico-profissional de cinema — nomeado, por tempo indetermi-
nado, técnico profissional especialista principal. Fica colocado no
escalão 1, índice 305. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

3 de Setembro de 1999. — O Chefe Interino, Jorge Manuel Antunes
Cameira, major de cavalaria.

Repartição de Pessoal Militar Permanente

Despacho n.o 17 871/99 (2.a série). — Comunica-se que, por
despacho de 16 de Março de 1999 do general Chefe do Estado-Maior
do Exército, foi o segundo-sargento de artilharia (DFA) (46094958)
António Pexirra Generoso autorizado a ingressar no QP na arma
de artilharia, em regime que dispense plena validez, desde 23 de
Abril de 1994 (data em que requereu a qualificação como DFA),
ao abrigo do n.o 2 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 210/73, de 9
de Maio, e do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 43/76, de 20 de Janeiro.

1 — Foi qualificado DFA por despacho de 18 de Dezembro de
1996 do Secretário de Estado da Defesa Nacional, nos termos do
n.o 2 do artigo 1.o e da alínea b) do n.o 1 do artigo 2.o, ambos do
Decreto-Lei n.o 43/76, de 20 de Janeiro.

2 — Para efeitos de aplicação do Estatuto de DFA, foi atribuído
ao sargento uma desvalorização de 40,15 % pela CPIP/DSS, pelo seu
parecer n.o 63/94.

3 — Em conformidade com o despacho referido no n.o 1 foi ao
segundo-sargento Generoso considerado o ingresso no QP na arma
de artilharia desde 23 de Abril de 1994, no posto de segundo-sargento
com a antiguidade de 31 de Março de 1962 e as consequentes pro-
moções aos postos de primeiro-sargento com antiguidade de 1 de
Janeiro de 1970, de sargento-ajudante com antiguidade de 28 de Abril
de 1977, de sargento-chefe com antiguidade de 15 de Março de 1982
e de sargento-mor com antiguidade de 7 de Agosto de 1985.

As referidas promoções ocorrem de acordo com a alínea a) do
n.o 1 do artigo 58.o do EMFAR, conjugado com o n.o 4 da Portaria
n.o 94/76, de 24 de Fevereiro.

4 — Fica intercalado na lista geral de antiguidade da sua arma
à esquerda do sargento-mor de artilharia (52022911) Joaquim Fer-
nando Teixeira Lopes e à direita do sargento-mor de artilharia José
Franco Bezerra.

5 — Transita para a situação de reforma extraordinária com o posto
de sargento-mor desde 26 de Abril de 1997, data em que completou
60 anos de idade, nos termos da alínea c) do artigo 168.o do EMFAR.

6 — Tem direitos administrativos desde 1 de Setembro de 1975,
nos termos do artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 43/76, de 20 de Janeiro.

24 de Maio de 1999. — O Chefe, Mário Augusto Mourato Cabrita,
coronel de artilharia.

Despacho n.o 17 872/99 (2.a série). — 1 — Comunica-se que,
por despacho de 18 de Agosto de 1998 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência subdelegada, e para preenchimento de vaga existente
no QE de artilharia, aprovado pelo despacho n.o 33/CEME/99, de
12 de Janeiro, do general CEME, é promovido ao posto de sargen-
to-ajudante, nos termos do artigo 184.o e da alínea c) do artigo 263.o
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea b) do n.o 1 do artigo 264.o
e no n.o 2 do artigo 275.o do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:

02380885, 1SAR ART Paulo Renato Evangelista Matos.

2 — Conta a antiguidade desde 5 de Julho de 1999, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-
-ajudante.

3 — Mantém a situação de adido, pelo que não encerra a respectiva
vaga.

4 — Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE à
esquerda do 09004182, SAJ ART Francisco Falé da Silva Capucho.

19 de Agosto de 1999. — O Chefe da Repartição, Mário Augusto
Mourato Cabrita, coronel de artilharia.

Despacho n.o 17 873/99 (2.a série). — 1 — Comunica-se que,
por despacho de 18 de Agosto de 1998 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência subdelegada, e para preenchimento de vaga existente
no QE de artilharia, aprovado pelo despacho n.o 33/CEME/99, de
12 de Janeiro, do general CEME, é promovido ao posto de sargen-
to-ajudante, nos termos do artigo 184.o e da alínea c) do artigo 263.o
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea b) do n.o 1 do artigo 264.o
e no n.o 2 do artigo 275.o do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:

09004182, 1 SAR ART Francisco Falé da Silva Capucho.

2 — Conta a antiguidade desde 1 de Julho de 1999, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-
-ajudante.

3 — Mantém a situação de quadro, nos termos do artigo 173.o do
EMFAR, pelo que encerra a respectiva vaga.

4 — Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE à
esquerda do 19238182, SAJ ART Severino de Freitas Olim.

19 de Agosto de 1999. — O Chefe da Repartição, Mário Augusto
Mourato Cabrita, coronel de artilharia.

Despacho n.o 17 874/99 (2.a série). — 1 — Comunica-se que,
por despacho de 18 de Agosto de 1998 do chefe da RPMP/DAMP,
por competência subdelegada, e para preenchimento de vaga existente
no QE de artilharia, aprovado pelo despacho n.o 33/CEME/99, de
12 de Janeiro, do general CEME, é promovido ao posto de sargen-
to-ajudante, nos termos do artigo 184.o e da alínea c) do artigo 263.o
do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 56.o, na alínea b) do n.o 1 do artigo 264.o
e no n.o 2 do artigo 275.o do referido Estatuto, o militar a seguir
indicado:

07236684, 1SAR ART Luís Manuel Pinto Esteves.

2 — Conta a antiguidade desde 5 de Julho de 1999, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do novo posto, ficando integrado
no escalão 1 da estrutura remuneratória do posto de sargento-
-ajudante.

3 — Mantém a situação de quadro, nos termos do artigo 174.o do
EMFAR, pelo que encerra a respectiva vaga.

4 — Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu QE à
esquerda do 02380885, SAJ ART Paulo Renato Evangelista Matos.

19 de Agosto de 1999. — O Chefe da Repartição, Mário Augusto
Mourato Cabrita, coronel de artilharia.

Despacho n.o 17 875/99 (2.a série). — 1 — Comunica-se que,
por despacho de 8 de Agosto de 1999 do GEN CEME, foi o 11700970,
2SAR (DFA) Joaquim Victória Mação, autorizado a reingressar no
quadro de sargentos pára-quedistas, em regime de contrato automa-
ticamente prorrogável e em regime que dispense plena validez, desde
8 de Setembro de 1998 (data da declaração de opção), ao abrigo
do n.o 2 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 210/73, de 9 de Maio, e
do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 43/76, de 20 de Janeiro.

2 — Foi qualificado DFA por despacho de 26 de Junho de 1998
do Secretário de Estado da Defesa Nacional, nos termos do n.o 4
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 43/76, de 20 de Janeiro.

3 — Para efeitos de aplicação do estatuto de DFA, foi atribuído
ao sargento uma desvalorização de 38,8 %.

4 — Em conformidade com o despacho referido no n.o 1, foi ao
2SAR Mação considerado o reingresso no quadro de sargentos
PARAQ RCA desde 8 de Setembro de 1998 no posto de 2SAR com
a antiguidade de 1 de Janeiro de 1993 e a consequente promoção
ao posto de 1SAR com antiguidade de 1 de Janeiro de 1997.

5 — As referidas promoções ocorrem de acordo com a alínea a)
do n.o 1 do artigo 54.o do EMFAR, conjugado com o n.o 4.o da
Portaria n.o 94/76, de 24 de Fevereiro.

6 — Fica intercalado na lista geral de antiguidade do seu quadro
à esquerda do 04505074, 1SAR Sebastião Miguel Gerónimo Martins,
e à direita do 06667175, 1SAR José Louro.

7 — Tem direitos administrativos desde 1 de Setembro de 1975,
nos termos do artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 43/76, de 20 de Janeiro.

20 de Agosto de 1999. — O Chefe da Repartição, Mário Augusto
Mourato Cabrita, coronel de artilharia.
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Repartição de Pessoal Militar não Permanente

Despacho n.o 17 876/99 (2.a série). — Por meu despacho de
28 de Julho de 1999, por subdelegação de poderes do BRIG/DAMP,
após subdelegação do general AG, por delegação recebida do general
Chefe do EME, são promovidos ao posto de cabo-adjunto, contando
a antiguidade desde a data que a cada um se indica, a partir da
qual têm direito as remunerações do novo posto, de harmonia com
o n.o 2 do artigo 395.o e o n.o 5 do artigo 396.o, ambos do EMFAR,
com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 157/92, os primeiros-cabos
a seguir indicados:

1CAB RC 672 CAR NIM 39766392, Marcus Aurélio Antunes Jacinto.
Antiguidade desde 1 de Outubro de 1998.

1CAB RC 461 músico NIM 18330994, Carlos Jorge Andrade da Silva
Covas. Antiguidade desde 17 de Abril de 1999.

1CAB RC 620 cozinheiro NIM 09351791, José Gregório Pereira Men-
des. Antiguidade desde 1 de Junho de 1999.

1CAB RC 197 TmArt NIM 23653892, Paulo Fernando Cordeiro
Almeida. Antiguidade desde 7 de Junho de 1999.

1CAB RC 031 atirador NIM 22353492, Nuno Miguel Calarrão do
Céu. Antiguidade desde 11 de Junho de 1999.

1CAB RC 672 NIM 09858893, Sérgio Manuel Moniz de Sousa. Anti-
guidade desde 13 de Junho de 1999.

1CAB RC 059 comando NIM 05957793, Cristiano José Vaz Estêvão
do Brito. Antiguidade desde 15 de Junho de 1999.

1CAB RC 620 cozinheiro NIM 09284391, Ângela Maria Pereira de
Sousa Chaves. Antiguidade desde 21 de Junho de 1999.

1CAB RC 061 OpEspeciais NIM 02534393, Júlio César Freitas Mana-
cas. Antiguidade desde 29 de Junho de 1999.

1CAB RC 501 socorrista NIM 00858491, Fernando Manuel São João
Ferreira. Antiguidade desde 1 de Julho de 1999.

1CAB RC 501 socorrista NIM 05546592, Sinibaldo Augusto Vieira
Borges de Oliveira. Antiguidade desde 1 de Julho de 1999.

1CAB RC 501 socorrista NIM 10303191, Pedro Miguel Correia Mon-
teiro. Antiguidade desde 1 de Julho de 1999.

1CAB RC 501 socorrista NIM 14101391, Paulo Jorge Galvão Felício.
Antiguidade desde 1 de Julho de 1999.

1CAB RC 651 secretariado NIM 20000191, Carla Cristina Ponte de
Freitas Teixeira. Antiguidade desde 1 de Julho de 1999.

1CAB RC 031 atirador NIM 25472493, Pedro Manuel Agostinho dos
Reis. Antiguidade desde 6 de Julho de 1999.

1CAB RC 606 ReabVíveres NIM 29370092, João Manuel Teixeira
Raposo. Antiguidade desde 9 de Julho de 1999.

1CAB RC 651 secretariado NIM 22816692, Verónica da Silva Fer-
nandes. Antiguidade desde 15 de Julho de 1999.

1CAB RC 501 socorrista NIM 21478391, Fernando Manuel Ferreira
Pires Biscainho. Antiguidade desde 16 de Julho de 1999.

1CAB RC 501 socorrista NIM 05611693, Luís Manuel Bettencourt
Soares. Antiguidade desde 18 de Julho de 1999.

19 de Agosto de 1999. — O Chefe da Repartição, Adelino Nunes
de Matos, coronel de infantaria.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro
e das Finanças

Despacho n.o 17 877/99 (2.a série). — Considerando que a
Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S. A. R. L., celebrou em 19 de Dezem-
bro de 1997 um contrato de empréstimo com a Caixa Geral de Depó-
sitos, no montante de PTE 7 000 000 000, cujas condições estão abran-
gidas pela garantia do Estado, ao abrigo da Lei n.o 112/97, de 16
de Setembro, da Resolução do Conselho de Ministros n.o 4/98, de
30 de Dezembro de 1997, do despacho n.o 2051/97-SETF, de 30 de
Dezembro, e nos termos da declaração de garantia n.o I/2342/4/312,
de 31 de Dezembro de 1997;

Considerando que a HCB e a CGD decidiram por mútuo acordo
celebrar uma adenda ao contrato de empréstimo, tendo em vista a
prorrogação do período de utilização do empréstimo por mais dois
anos e desse modo alterar algumas disposições contratuais do res-
pectivo contrato;

Considerando que tais alterações contratuais não provocam qual-
quer agravamento das responsabilidades do Estado, na qualidade de
garante:

Autorizo a manutenção da garantia do Estado ao empréstimo con-
tratado pela HCB junto da CGD, no montante de PTE 7 000 000 000,
nos termos do despacho n.o 2051/97-SETF, de 30 de Dezembro, com
as alterações objecto da adenda ao contrato de empréstimo, a celebrar

entre a HCB e a CGD, nas condições constantes da ficha técnica
anexa.

24 de Agosto de 1999. — O Secretário de Estado do Tesouro e
das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos.

Ficha técnica

(revista)

Natureza — contrato de financiamento sob a forma de abertura
de crédito.

Mutuante — Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Mutuário — Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S. A. R. L.
Finalidade — cobertura de despesas de exploração e investimento

no âmbito da recuperação do complexo hidroeléctrico de Cahora
Bassa, na República de Moçambique.

Montante — PTE 7 000 000 000.
Período de utilização — quatro anos a partir da data de assinatura

do contrato.
Taxa de juro — Lisbor seis meses — 0,15 %.
Pagamento de juros — juros sobre o capital em dívida com ven-

cimento semestral e sucessivo, vencendo-se a 1.a prestação de juros
no termo do 6.o mês a contar da data do início da utilização e as
restantes nos semestres seguintes, excepto o período de juros que
se vence no 66.o mês de vida do contrato, que será de 141 dias.

Prazo global — 15 anos, compreendendo 4 anos de utilização segui-
dos de 1 ano de carência e de 10 anos de reembolso.

Reembolso de capital — 20 prestações, vencendo-se a 1.a no final
do 66.o mês a contar da data de assinatura do contrato, sendo as
restantes semestrais, iguais e sucessivas, com a possibilidade de reem-
bolso antecipado.

Moeda — PTE.
Garantia — concessão de garantia pessoal pelo Estado Português,

ao abrigo da Lei n.o 52-C/96, de 27 de Dezembro, que aprova o
Orçamento do Estado para 1997, e da Lei n.o 112/97, de 16 de
Setembro.

Imposto do selo — isento, nos termos do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 125/87, de 17 de Março (conforme despacho de 4 de Abril de
1996 da DGCI).

Despacho n.o 17 878/99 (2.a série). — 1 — Nos termos do n.o 1
do artigo 6.o do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho, exonero,
a seu pedido, a licenciada Lídia Maria Marcos Falcão do cargo de
adjunto do meu Gabinete para o qual foi nomeada pelo meu despacho
n.o 20 399/98, de 5 de Novembro.

2 — O presente despacho produz efeitos reportados a 31 de Agosto
de 1999.

30 de Agosto de 1999. — O Secretário de Estado do Tesouro e
das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos.

Direcção-Geral do Orçamento

Despacho n.o 17 879/99 (2.a série). — Nos termos do artigo 41.o
do Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro (Código do Proce-
dimento Administrativo), designo a chefe de Divisão de Contabilidade
licenciada Maria Nazaré Rodrigues da Silva Moura, para substituir
a directora da 10.a Delegação, licenciada Maria Teresa Gonçalves
da Cruz, nas suas ausências, faltas ou impedimentos legais, com efeitos
desde 16 de Agosto de 1999.

25 de Agosto de 1999. — O Director-Geral, Francisco Onofre.

Despacho n.o 17 880/99 (2.a série). — Nos termos do artigo 41.o
do Decreto-Lei n.o 442/91, de 15 de Novembro (Código do Proce-
dimento Administrativo), designo o chefe de divisão de contabilidade,
Mário Dias Correia, para substituir a directora da 11.a Delegação,
Maria Joaquina Isidoro dos Santos Concruta, nas suas ausências, faltas
ou impedimentos legais e, na ausência simultânea de ambos, os chefes
de divisão de contabilidade Manuel Marques Rodrigues e Dina Maria
Brazão Jardim Prieto Ferreira, por esta ordem.

31 de Agosto de 1999. — O Director-Geral, Francisco Onofre.

Despacho (extracto) n.o 17 881/99 (2.a série). — Por despacho
do Secretário de Estado do Orçamento de 23 de Agosto de 1999:

Licenciada Olga Cristina Pacheco Silveira, técnica superior de
1.a classe da Direcção-Geral do Orçamento — concedida a equi-
paração a bolseiro, no período de Agosto a Outubro de 1999, inclu-
sive. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Agosto de 1999. — O Subdirector-Geral, Eduardo Sequeira.
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Direcção-Geral do Tesouro

Aviso (extracto) n.o 13 872/99 (2.a série). — Faz-se público que,
por despacho de 27 de Agosto de 1999 da subdirectora-geral, proferido
em substituição da directora-geral, foi designado o júri para avaliação
e classificação final de estágio com vista ao preenchimento de uma
vaga de programador da carreira de programador do quadro de pessoal
da Direcção-Geral do Tesouro, precedendo concurso, cujo aviso de
abertura foi publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 147, de
29 de Junho de 1998, com a seguinte composição:

Presidente — Licenciado Fernando Roldão Alves Vieira, director
de sistemas de informação.

Vogais efectivos:

Engenheira Maria Alice Bastos Faria, assessora de infor-
mática principal, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

Licenciada Maria Margarida Cortes Simões, técnica superior
de informática principal.

Vogais suplentes:

Engenheira Maria de Fátima Moreira de Mendonça Carrão,
técnica superior de informática principal.

Licenciado Jorge Cláudio Salvador Neves, técnico superior
de informática de 2.a classe.

31 de Agosto de 1999. — A Directora de Administração de Recur-
sos, Maria Cecília de Azevedo.

Instituto de Gestão do Crédito Público

Aviso n.o 13 873/99 (2.a série). — De harmonia com o disposto
no artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 1/94, de 4 de Janeiro, dá-se conhe-
cimento público aos portadores interessados de que a taxa média
a vigorar no mês de Setembro de 1999 é de 2,179 85 %, a qual, mul-
tiplicada pelo factor 1,10, é de 2,397 84 %.

31 de Agosto de 1999. — O Vogal, Vasco Pereira.

Aviso n.o 13 874/99 (2.a série). — De harmonia com o disposto
na parte final do artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 125/92, de 3 de Julho,
dá-se conhecimento público aos portadores interessados de que a
taxa de juro para o mês de Setembro de 1999, já multiplicada pelo
factor 0,96, é de 2,092 66 %.

31 de Agosto de 1999. — O Vogal, Vasco Pereira.

Instituto de Informática

Aviso n.o 13 875/99 (2.a série). — Por despacho do Secretário
de Estado do Orçamento de 19 de Agosto de 1999:

Licenciada Elisabete Maria Silva Marcelino, técnica superior de infor-
mática principal do quadro de pessoal técnico de informática deste
Instituto — nomeada, em comissão de serviço, na sequência de con-
curso, chefe de projectos do quadro de pessoal dirigente. (Não
carece de visto ou declaração de conformidade do Tribunal de
Contas.)

30 de Agosto de 1999. — A Directora de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Maria Joana Esteves Ramos Pereira Modesto.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

Aviso n.o 13 876/99 (2.a série). — Por decreto do Ministro da
Administração Interna de 17 de Agosto de 1999:

Cândida da Cruz Almeida, natural de Farim, República da Guiné-
-Bissau, domiciliada no Vale da Amoreira — concedida a nacio-
nalidade portuguesa, por naturalização, a qual poderá gozar os
direitos e prerrogativas inerentes, depois de cumprido o disposto
no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto, com
a nova redacção dada pelo artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 253/94,
de 20 de Outubro.

30 de Agosto de 1999. — Pelo Director, Ana Paula Costa.

Aviso n.o 13 877/99 (2.a série). — Por decreto do Ministro da
Administração Interna de 17 de Agosto de 1999:

Dionisia Ferreira de Jesus Maria Costa, natural de Príncipe, República
de São Tomé e Príncipe, domiciliada em Aveiro — concedida a
nacionalidade portuguesa, por naturalização, a qual poderá gozar
os direitos e prerrogativas inerentes, depois de cumprido o disposto
no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto, com
a nova redacção dada pelo artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 253/94,
de 20 de Outubro.

30 de Agosto de 1999. — Pelo Director, Ana Paula Costa.

Aviso n.o 13 878/99 (2.a série). — Por decreto do Ministro da
Administração Interna de 17 de Agosto de 1999:

Claudio Jorge de Ataide Piuza, natural de Lourenço Marques, Repú-
blica de Moçambique, domiciliado em Loures — concedida a nacio-
nalidade portuguesa, por naturalização, o qual poderá gozar os
direitos e prerrogativas inerentes, depois de cumprido o disposto
no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto, com
a nova redacção dada pelo artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 253/94,
de 20 de Outubro.

30 de Agosto de 1999. — Pelo Director, Ana Paula Costa.

Aviso n.o 13 879/99 (2.a série). — Por decreto do Ministro da
Administração Interna de 17 de Agosto de 1999:

Simão Cá, natural de Biombo, República da Guiné-Bissau, domiciliado
no Cacém — concedida a nacionalidade portuguesa, por natura-
lização, o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes,
depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 322/82, de 12 de Agosto, com a nova redacção dada pelo artigo 1.o
do Decreto-Lei n.o 253/94, de 20 de Outubro.

30 de Agosto de 1999. — Pelo Director, Ana Paula Costa.

Aviso n.o 13 880/99 (2.a série). — Por decreto do Ministro da
Administração Interna de 17 de Agosto de 1999:

Veloso Sebastião José, natural de Malange, República de Angola,
domiciliado em Vialonga — concedida a nacionalidade portuguesa,
por naturalização, o qual poderá gozar os direitos e prerrogativas
inerentes, depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decre-
to-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto, com a nova redacção dada
pelo artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 253/94, de 20 de Outubro.

30 de Agosto de 1999. — Pelo Director, Ana Paula Costa.

Aviso n.o 13 881/99 (2.a série). — Por decreto do Ministro da
Administração Interna de 17 de Agosto de 1999:

Felismina Gomes, natural de São Lourenço, Fogo, República de Cabo
Verde, domiciliada em Lisboa — concedida a nacionalidade por-
tuguesa, por naturalização, a qual poderá gozar os direitos e prer-
rogativas inerentes, depois de cumprido o disposto no artigo 34.o
do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto, com a nova redacção
dada pelo artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 253/94, de 20 de Outubro.

30 de Agosto de 1999. — Pelo Director, Ana Paula Costa.

Aviso n.o 13 882/99 (2.a série). — Por decreto do Ministro da
Administração Interna de 17 de Agosto de 1999:

Ian Mei Kio, aliás Chin Mee Kyu, natural de Rangoon, Birmânia,
domiciliada em Macau — concedida a nacionalidade portuguesa,
por naturalização, a qual poderá gozar os direitos e prerrogativas
inerentes, depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decre-
to-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto, com a nova redacção dada
pelo artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 253/94, de 20 de Outubro.

30 de Agosto de 1999. — Pelo Director, Ana Paula Costa.

Aviso n.o 13 883/99 (2.a série). — Por decreto do Ministro da
Administração Interna de 17 de Agosto de 1999:

Regis José Galiano Ponce, natural de Belenzinho, São Paulo, Repú-
blica Federativa do Brasil, domiciliado na Amadora — concedida
a nacionalidade portuguesa, por naturalização, o qual poderá gozar
os direitos e prerrogativas inerentes, depois de cumprido o disposto
no artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto, com
a nova redacção dada pelo artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 253/94,
de 20 de Outubro.

30 de Agosto de 1999. — Pelo Director, Ana Paula Costa.
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Aviso n.o 13 884/99 (2.a série). — Por decreto do Ministro da
Administração Interna de 17 de Agosto de 1999:

Maria Magdalena, natural da Beira, República de Moçambique, domi-
ciliada no Barreiro — concedida a nacionalidade portuguesa, por
naturalização, a qual poderá gozar os direitos e prerrogativas ine-
rentes, depois de cumprido o disposto no artigo 34.o do Decreto-Lei
n.o 322/82, de 12 de Agosto, com a nova redacção dada pelo artigo 1.o
do Decreto-Lei n.o 253/94, de 20 de Outubro.

30 de Agosto de 1999. — Pelo Director, Ana Paula Costa.

Aviso n.o 13 885/99 (2.a série). — Por decreto do Ministro da
Administração Interna de 17 de Agosto de 1999:

Carlos Teles Sobral, natural de Capela, Sergipe, República Federativa
do Brasil, domiciliado no Estoril — concedida a nacionalidade por-
tuguesa, por naturalização, o qual poderá gozar os direitos e prer-
rogativas inerentes, depois de cumprido o disposto no artigo 34.o
do Decreto-Lei n.o 322/82, de 12 de Agosto, com a nova redacção
dada pelo artigo 1.o do Decreto-Lei n.o 253/94, de 20 de Outubro.

30 de Agosto de 1999. — Pelo Director, Ana Paula Costa.

Despacho n.o 17 882/99 (2.a série). — Por despacho do Secre-
tário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna de
17 de Agosto de 1999:

Lista n.o 73

Concedido o estatuto geral de igualdade de direitos e deveres,
previsto na convenção assinada em Brasília a 7 de Setembro
de 1971 e regulada no Decreto-Lei n.o 126/72, de 22 de Abril,
aos cidadãos brasileiros:

Data
de

nascimento

Otaviosmar Batista Marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-10-70
Noel Paulino dos Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-4-57
Airton Souza Xavier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-10-72
Sérgio Luiz Alves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3-55
Maristela Lopes Neves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10-62
Nanci Irene dos Reis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-7-58

30 de Agosto de 1999. — Pelo Director, a Técnica Superior, Ana
Paula Costa.

Despacho n.o 17 883/99 (2.a série). — Por despacho do Secre-
tário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna de
17 de Agosto de 1999:

Lista n.o 74

Concedidos os estatutos geral de igualdade de direitos e deveres
e o especial de igualdade de direitos políticos, previstos na
convenção assinada em Brasília a 7 de Setembro de 1971 e
regulados no Decreto-Lei n.o 126/72, de 22 de Abril, aos cida-
dãos brasileiros: Data

de
nascimento

Roberto Correia Martins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10-78
Ricardo Alexandre Pombal da Cunha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-8-76
Luiz Carlos Gonçalves Marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-5-71

30 de Agosto de 1999. — Pelo Director, a Técnica Superior, Ana
Paula Costa.

MINISTÉRIO DO EQUIPAMENTO, DO PLANEAMENTO
E DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO

Secretaria-Geral

Despacho (extracto) n.o 17 884/99 (2.a série). — Por despacho
de autorização do Secretário de Estado da Administração Pública
e da Modernização Administrativa de 27 de Junho de 1999 e do
Secretário de Estado do Orçamento de 20 de Julho de 1999:

Anabela dos Reis Loureiro Ferreira — celebrado, nos termos do
artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 81-A/96, de 21 de Junho, contrato
de trabalho a termo certo para funções de servente/auxiliar de lim-
peza, auferindo a remuneração mensal correspondente ao escalão 1,

índice 110, acrescido do subsídio de refeição. (Não carece de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

2 de Setembro de 1999. — Pelo Director de Serviços de Recursos
Humanos, a Chefe da Divisão de Gestão dos Recursos Humanos,
Aurora Martinho.

Rectificação n.o 2125/99. — Por ter sido publicado com inexac-
tidão no Diário da República, 2.a série, n.o 185, de 10 de Agosto
de 1999, o despacho n.o 15 337/99 (2.a série), a p. 11 786, rectifica-se
que onde se lê «Dr.a Maria Teresa Sacarrão de Andrade Gomes
de Azevedo» deve ler-se «Dr.a Maria Teresa Sacarrão de Andrade
Gomes de Azevedo Menezes».

30 de Agosto de 1999. — Pelo Director de Serviços de Recursos
Humanos, a Chefe da Divisão de Gestão dos Recursos Humanos,
Aurora Martinho.

Comissão de Coordenação da Região do Alentejo

Despacho n.o 17 885/99 (2.a série). — Delegação de competên-
cias. — Ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 260/89, de 17 de Agosto, do n.o 2 do artigo 27.o da Lei n.o 49/99,
de 22 de Junho, do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de
Junho, e dos artigos 35.o a 41.o do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, delego no vice-presidente, engenheiro José Manuel Rebo-
redo Pinto Leite, as seguintes competências:

a) Coordenação e despacho relativos aos seguintes serviços:

1) Direcção Regional do Ordenamento do Território;
2) Gabinete de Estatística e Informática;
3) Núcleos de Beja e de Portalegre;
4) Gabinetes de apoio técnico.

b) Relativamente às subunidades orgânicas que funcionalmente de
si dependem:

1 — Na área dos recursos humanos:
1.1 — Justificar ou injustificar faltas, conceder licenças por período

superior a 30 dias, com excepção da licença sem vencimento por
um ano por motivo de interesse público e da licença de longa duração,
bem como autorizar o regresso à actividade;

1.2 — Conceder licenças por período até 30 dias relativamente ao
pessoal dirigente das subunidades orgânicas referidas na alínea a);

1.3 — Autorizar o início das férias e o seu gozo interpolado, bem
como a sua acumulação parcial por interesse do serviço, de acordo
com o mapa de férias aprovado, relativamente ao pessoal dirigente
e aprovar o plano anual de férias com excepção dos planos relativos
aos núcleos e gabinetes de apoio técnico;

1.4 — Autorizar a inscrição e participação em estágios, concursos,
congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou
outras iniciativas semelhantes que decorram em território nacional,
com excepção do pessoal não dirigente afecto aos núcleos e gabinetes
de apoio técnico;

1.5 — Autorizar o pessoal dirigente a comparecer em juízo, quando
requisitado nos termos da lei de processo;

1.6 — Autorizar deslocações em serviço, no território nacional, dos
responsáveis das subunidades orgânicas referidas nos n.os 1, 2 e 3
da alínea a).

2 — Na área da gestão orçamental e realização de despesas:
2.1 — Autorizar despesas com a aquisição de bens e serviços, rea-

lizadas pelos núcleos e gabinetes de apoio técnico, até ao montante
de 2 000 000$, verificados os pressupostos legais em matéria de des-
pesas públicas;

2.2 — Autorizar despesas eventuais de representação dos serviços
até ao montante de 100 000$, com excepção das realizadas pelos
núcleos e gabinetes de apoio técnico.

c) Na área de gestão de instalações e equipamentos:

1) Superintender na utilização racional das instalações afectas
aos serviços, bem como na sua manutenção e conservação;

2) Gerir de forma eficaz e eficiente a utilização, manutenção
e conservação dos equipamentos afectos ao respectivo serviço.

d) Proceder à assinatura do expediente respectivo.
e) O presente despacho produz efeitos a 1 de Julho de 1999, ficando

assim ratificados todos os actos entretanto praticados.

23 de Agosto de 1999. — O Presidente, José Ernesto d’Oliveira.

Despacho n.o 17 886/99 (2.a série). — Delegação de competências
no âmbito da administração e gestão. — Ao abrigo do disposto no
n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 260/89, de 17 de Agosto, no
n.o 2 do artigo 27.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, no artigo 27.o
do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de Junho, e nos artigos 35.o a 41.o
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do Código do Procedimento Administrativo, delego nos directores
dos gabinetes de apoio técnico (GAT), arquitecto José Duarte Sales
de Brito Palma, GAT de Beja, engenheiro Rui Manuel Cortes Simões,
GAT de Elvas, engenheiro Jan Gin Quon, GAT de Évora, engenheiro
Raul Manuel Fuschini Bizarro, GAT de Grândola, engenheiro Ale-
xandre Manuel Pacheco Pires Neves, GAT de Moura, e engenheiro
Rui Vasco Braga Brasão Antunes, GAT de Portalegre, e no director
do Núcleo de Beja desta Comissão, engenheiro António José Valente
Theotónio, e na directora do Núcleo de Portalegre, arquitecta Maria
de Jesus Gravilha Pires, as seguintes competências, no que concerne
ao pessoal em serviço nos respectivos serviços:

1 — Na área da gestão de recursos humanos:

a) Visar a relação mensal de assiduidade elaborada nos termos
do preceituado no artigo 99.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de
31 de Março;

b) Autorizar o gozo e a acumulação de férias e aprovar o res-
pectivo plano anual;

c) Assinar os termos de aceitação e conferir posse aos funcio-
nários afectos aos respectivos serviços;

d) Autorizar a inscrição e participação de funcionários em está-
gios, congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de
formação ou outras iniciativas semelhantes que decorram no
território nacional.

2 — Na área da gestão orçamental e realização de despesas:

a) Autorizar deslocações em serviço, no território nacional, qual-
quer que seja o meio de transporte, bem como o proces-
samento dos correspondentes abonos ou despesas com a aqui-
sição de bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas de custo,
antecipadas ou não;

b) Autorizar despesas correntes com a aquisição de bens, cor-
rentes ou de capital, e serviços, até ao limite de 500 000$,
que se contenham no respectivo orçamento e verificados os
pressupostos legais vigentes em matéria de despesas públicas;

c) Autorizar despesas eventuais de representação do serviço até
ao montante de 250 000$.

O presente despacho produz efeitos a 1 de Julho de 1999, ficando
assim ratificados todos os actos entretanto praticados.

23 de Agosto de 1999. — O Presidente, José Ernesto d’Oliveira.

Despacho n.o 17 887/99 (2.a série). — Delegação de competên-
cias. — Ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 260/89, de 17 de Agosto, do n.o 2 artigo 27.o da Lei n.o 49/99,
de 22 de Junho, no artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de
Junho, e nos artigos 35.o a 41.o do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, delego no administrador Dr. Florival António Grazina
Ramalhinho as seguintes competências:

1 — Coordenação e despacho relativos ao Gabinete de Organização
e Gestão.

2 — Na área de recursos humanos:
2.1 — Autorizar o abono de vencimento de exercício perdido por

motivo de doença, bem como o exercício de funções em situação
que dê lugar à reversão de vencimento de exercício e o respectivo
processamento;

2.2 — Autorizar a atribuição de abonos e regalias a que os fun-
cionários ou agentes tenham direito, nos termos da lei;

2.3 — Determinar a conversão da nomeação provisória em defi-
nitiva dos funcionários;

2.4 — Proceder à assinatura dos tempos de aceitação dos funcio-
nários da Comissão;

2.5 — Visar as relações mensais de assiduidade;
2.6 — Proceder à confirmação das condições legais de progressão

na carreira dos funcionários;
2.7 — Aprovar os planos anuais de férias do pessoal afecto às sub-

unidades orgânicas de si dependentes.
3 — Na área de gestão orçamental e realização de despesas:
3.1 — Autorizar dentro dos limites estabelecidos pelo respectivo

orçamento anual transferências de verbas subordinadas à mesma clas-
sificação orgânica;

3.2 — Autorizar a constituição de fundos permanentes das dotações
do respectivo orçamento, com excepção das rubricas referentes a pes-
soal, até ao limite de um duodécimo;

3.3 — Celebrar contratos de seguro autorizados nos termos legais
e autorizar a respectiva actualização, sempre que resulte de imposição
legal;

3.4 — Autorizar a actualização dos contratos de arrendamento,
sempre que resulte de imposição legal;

3.5 — Autorizar, nas deslocações em serviço no território nacional,
a utilização de qualquer meio de transporte, bem como o proces-
samento dos correspondentes abonos ou despesas com a aquisição
de bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas de custo, antecipadas
ou não;

3.6 — Autorizar despesas com a aquisição de bens e serviços, até
ao montante de 2 000 000$, nos termos da lei geral sobre despesas
públicas;

3.7 — Autorizar o processamento de despesas cujas facturas, por
motivo justificado, dêem entrada nos serviços para além do prazo
regulamentar.

4 — Na área de gestão de instalações e equipamentos:
4.1 — Zelar pela existência de condições de higiene e segurança

no trabalho.
5 — Proceder à assinatura do expediente relativo à subunidades

orgânicas de si dependentes.
6 — O presente despacho produz efeitos a 1 de Julho de 1999,

ficando assim ratificados todos os actos entretanto praticados.

23 de Agosto de 1999. — O Presidente, José Ernesto d’Oliveira.

Despacho n.o 17 888/99 (2.a série). — Delegação de competên-
cias. — Ao abrigo do disposto no n.o 2 do artigo 3.o do Decreto-Lei
n.o 260/89, de 17 de Agosto, do n.o 2 do artigo 27.o da Lei n.o 49/99,
de 22 de Junho, do artigo 27.o do Decreto-Lei n.o 197/99, de 8 de
Junho, e dos artigos 35.o a 41.o do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, delego no vice-presidente Dr. António José Gavino Paixão
as seguintes competências:

a) Coordenação e despacho relativos à Direcção Regional de Admi-
nistração Autárquica;

b) Relativamente à subunidade orgânica que funcionalmente de
si depende:

1 — Na área dos recursos humanos:
1.1 — Justificar ou injustificar faltas, conceder licenças por período

superior a 30 dias, com excepção de licença sem vencimento por
um ano por motivo de interesse público e da licença de longa duração,
bem como autorizar o regresso à actividade;

1.2 — Conceder licenças por período até 30 dias relativamente ao
pessoal dirigente da subunidade orgânica referida na alínea a);

1.3 — Autorizar o início das férias e o seu gozo interpolado, bem
como a sua acumulação parcial por interesse do serviço, de acordo
com o mapa de férias aprovado e aprovar o plano anual de férias
relativamente ao responsável da subunidade orgânica referida na
alínea a);

1.4 — Autorizar a inscrição e participação em estágios, concursos,
congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou
outras iniciativas semelhantes que decorram em território nacional,
relativamente ao responsável da subunidade orgânica referida na
alínea a);

1.5 — Autorizar o responsável da subunidade orgânica referida na
alínea a) a comparecer em juízo, quando requisitado nos termos da
lei de processo;

1.6 — Autorizar deslocações em serviço, no território nacional, do
responsável da subunidade orgânica referida na alínea a).

c) O presente despacho produz efeitos a 1 de Julho de 1999, ficando
assim ratificados todos os actos entretanto praticados.

23 de Agosto de 1999. — O Presidente, José Ernesto d’Oliveira.

Comissão de Coordenação da Região de Lisboa
e Vale do Tejo

Aviso n.o 13 886/99 (2.a série). — Por despacho de 12 de Agosto
de 1999 do Secretário de Estado da Administração Local e Orde-
namento do Território:

António Inácio Lopes Mariquito, técnico superior principal do quadro
da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnoló-
gica — nomeado, em regime de comissão de serviço, por um período
de três anos, após concurso, no cargo de chefe da Divisão de Pla-
neamento Regional da Comissão de Coordenação da Região de
Lisboa e Vale do Tejo, com efeitos à data do despacho de nomeação.

Helena Maria Pereira Caria, técnica superior de 1.a classe do quadro
de pessoal da Câmara Municipal de Lisboa — nomeada, em regime
de comissão de serviço, por um período de três anos, após concurso,
no cargo de chefe da Divisão do Gabinete de Organização e Apoio
Técnico da Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale
do Tejo, com efeitos à data do despacho de nomeação.

25 de Agosto de 1999. — O Presidente, António Fonseca Ferreira.

Aviso n.o 13 887/99 (2.a série). — Por despacho de 25 de Agosto
de 1999 do presidente da Comissão de Coordenação da Região de
Lisboa e Vale do Tejo:

Maria Adelaide Fernandes Alves Ferreira, técnica superior principal
do quadro privativo da Comissão de Coordenação da Região de
Lisboa e Vale do Tejo — nomeada definitivamente, após concurso,
na categoria de assessor, escalão 3, índice 690, ficando exonerada
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do lugar que ocupa no quadro a partir da data de assinatura do
termo de aceitação de nomeação.

Maria Ester da Silva Santos Fernandes, técnica superior principal
do quadro privativo da Comissão de Coordenação da Região de
Lisboa e Vale do Tejo — nomeada definitivamente, após concurso,
na categoria de assessor, escalão 1, índice 610, ficando exonerada
do lugar que ocupa no quadro a partir da data de assinatura do
termo de aceitação de nomeação.

Maria Gabriela Pontes Tavares de Oliveira Petersen, técnica superior
principal do quadro privativo da Comissão de Coordenação da
Região de Lisboa e Vale do Tejo — nomeada definitivamente, após
concurso, na categoria de assessor, escalão 1, índice 610, ficando
exonerada do lugar que ocupa no quadro a partir da data de assi-
natura do termo de aceitação de nomeação.

António José Reboredo da Cunha, técnico superior principal do qua-
dro privativo da Comissão de Coordenação da Região de Lisboa
e Vale do Tejo — nomeado definitivamente, após concurso, na cate-
goria de assessor, escalão 1, índice 610, ficando exonerado do lugar
que ocupa no quadro a partir da data de assinatura do termo de
aceitação de nomeação.

26 de Agosto de 1999. — A Administradora, Maria Rosa Fradinho.

Direcção-Geral das Autarquias Locais

Contrato n.o 1872/99. — Contrato de qualificação urbana com o
município de Porto de Mós no âmbito do PROSIURB, Subpro-
grama II. — A política de ordenamento do território nacional, que
assumirá uma papel relevante na concretização do objectivo de pre-
parar Portugal para o século XXI, terá como vector estratégico deter-
minante a sustentabilidade do sistema urbano, com objectivos de
médio e longo prazos precisos e compatabilizados espacial e sec-
torialmente.

O Programa de Consolidação do Sistema Urbano Nacional e Apoio
à Execução dos Planos Directores Municipais, designado por PRO-
SIURB, visa fundamentalmente promover o desenvolvimento de cen-
tros urbanos exteriores às áreas metropolitanas que desempenhem
um papel estratégico na estruturação do território nacional.

Assim:
Aos 30 dias do mês de Julho de 1999, entre o Ministério do Equi-

pamento, do Planeamento e da Administração do Território, repre-
sentado pelos director-geral das Autarquias Locais, presidente da
Comissão de Coordenação da Região do Centro e coordenadora
nacional do PROSIURB, e o município de Porto de Mós, representado
pelo presidente da Câmara Municipal, é celebrado um contrato-pro-
grama, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.o 384/87, de 24 de
Dezembro, nos termos do n.o 29 do despacho n.o 6/94, do Ministro
do Planeamento e da Administração do Território, publicado no Diário
da República, 2.a série, de 26 de Janeiro de 1994, e do n.o 1 do despacho
n.o 11 245/99 (2.a série), do Ministro do Equipamento, do Planeamento
e da Administração do Território, publicado no Diário da República,
2.a série, de 11 de Junho de 1999, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

Constitui objecto do presente contrato-programa a execução da
acção «Tratamento paisagístico dos acessos e morro do Castelo de
Porto de Mós», seleccionada no âmbito da candidatura apresentada
pela Câmara Municipal de Porto de Mós ao Programa de Consolidação
do Sistema Urbano Nacional e Apoio à Execução dos PDM (PRO-
SIURB), cujo investimento global se estima em 26 500 contos.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato e elegibilidade das despesas

O presente contrato produz efeitos a partir do momento da sua
assinatura e cessa em 31 de Dezembro de 2000, sendo que só são
elegíveis as despesas realizadas a partir de 1 de Janeiro de 1999.

Cláusula 3.a

Direitos e obrigações das partes contratantes

1 — Compete ao Ministério do Equipamento, do Planeamento e
da Administração do Território (MEPAT):

a) Acompanhar a execução física e financeira dos trabalhos e
visar os documentos de despesa, através da Comissão de Coor-
denação da Região do Centro (CCRC), representada pelo
respectivo gestor regional do PROSIURB, e através dos res-
pectivos serviços ou de meios contratados para o efeito;

b) Processar, através da Direcção-Geral das Autarquias Locais
(DGAL), os documentos de despesa visados pela CCRC, na

proporção correspondente à participação financeira da admi-
nistração central;

c) Prestar, na medida das suas possibilidades, através da CCRC,
apoio técnico ao beneficiário outorgante, designadamente no
lançamento do concurso e fiscalização das obras;

d) Determinar, por despacho do Secretário de Estado da Admi-
nistração Local e Ordenamento do Território e mediante aviso
ao beneficiário, a transferência da DGAL para a Direcção-
-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano das operações de verificação de justificativos de des-
pesa e de processamento de verbas, de acordo com o princípio
de uma gestão orçamental flexível.

2 — No âmbito do presente contrato, cabe ao beneficiário con-
tratante exercer os poderes que integram a sua qualidade de dono
da obra e cumprir determinados procedimentos, nomeadamente:

a) Manter a correcta organização dos processos de candidatura
e de pagamento dos projectos;

b) Elaborar e aprovar os respectivos estudos e projectos de exe-
cução, bem como recolher os pareceres técnicos, em estrito
cumprimento das normas nacionais e comunitárias eventual-
mente aplicadas, em especial em matéria de licenciamentos,
concursos públicos, ordenamento do território e ambiente;

c) Tomar as iniciativas conducentes à abertura de concursos para
a adjudicação das obras, quando haja lugar;

d) Cumprir a programação física e financeira constante do pre-
sente contrato;

e) Fiscalizar a execução dos trabalhos, podendo para o efeito
solicitar o apoio técnico da CCRC, de acordo com o disposto
neste contrato;

f) Elaborar os documentos de despesa referentes aos trabalhos
executados e, uma vez visados, proceder ao pagamento na
proporção correspondente à participação financeira de sua
responsabilidade;

g) Elaborar a conta final e proceder à recepção provisória e
definitiva das obras;

h) Prestar todas as informações a facultar todos os elementos
que lhe sejam solicitados pela CCRC, através dos respectivos
serviços ou de entidade externa credenciada para o efeito
e pela coordenadora nacional do PROSIURB.

Cláusula 4.a

Instrumentos financeiros e responsabilidade de financiamento

1 — A participação financeira do MEPAT com a realização desta
acção ascende a 13 250 contos, assim distribuída:

1999 — 3313 contos;
2000 — 9937 contos.

2 — O apoio financeiro da administração central não abrange os
custos resultantes da elaboração do projecto técnico, da aquisição,
seja por que forma for, de terrenos, de altas de praça, revisões de
preços, trabalhos a mais, erros e omissões.

3 — Caberá ao beneficiário assegurar a participação financeira que
complete os investimentos globais devidos à realização das obras.

4 — Ao beneficiário caberá a responsabilidade da execução finan-
ceira presentemente acordada. A não utilização em cada ano eco-
nómico das dotações previstas no presente contrato determina a perda
do saldo anual existente.

Cláusula 5.a

Pagamentos

1 — O pagamento das obras obedece às seguintes normas:

15 % da comparticipação prevista para o primeiro ano, a título
de adiantamento, a processar mediante prova do início das
obras;

Os pagamentos restantes são feitos em face da apresentação de
autos de medição, não podendo o seu montante contribuir
para ultrapassar, em qualquer momento, o valor correspon-
dente a 90 % da comparticipação;

10 % da comparticipação total só são pagos após apresentação
do auto de recepção provisória ou documento comprovativo
da conclusão das obras.

2 — Os pagamentos a efectuar têm por base os projectos que
tenham obtido o parecer favorável da CCRC, através do gestor regio-
nal do PROSIURB.
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Cláusula 6.a

Estrutura de acompanhamento e controlo

A Comissão de Coordenação Regional, através do gestor regional
do PROSIURB e de outros serviços e ou por outros meios que con-
sidere adequados, acompanhará a execução do projecto, assim como
do presente contrato, mediante a análise documental e a verificação
física que entender como indispensáveis para se assegurar da correcta
gestão dos mesmos, na óptica dos normativos aplicáveis, do presente
contrato e da realização dos objectivos propostos.

Cláusula 7.a

Incumprimento do contrato

1 — O incumprimento do presente contrato constitui motivo sufi-
ciente para a sua resolução, obrigando-se o beneficiário à devolução
das verbas de comparticipação recebidas.

2 — Constatado o incumprimento, o beneficiário será avisado para
proceder à devolução de verbas, no prazo de dois meses.

3 — Com a assinatura do presente contrato, o beneficiário autoriza,
no caso de não proceder à devolução no prazo acima referido, a
que se proceda à retenção das transferências financeiras que lhe cou-
berem ao abrigo da Lei das Finanças Locais, até à integral restituição
das verbas recebidas.

Cláusula 8.a

Publicitação

O beneficiário colocará, em lugar de destaque, no local dos trabalhos
comparticipados, um painel que refira o objecto e o custo do inves-
timento, assim como o montante de comparticipação do MEPAT.

O Director-Geral das Autarquias Locais, Armando Martins. — O
Presidente da Comissão de Coordenação da Região do Centro, José
Joaquim Dinis Reis. — Pela Coordenadora Nacional do PROSIURB,
Ana Resende. — O Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós,
José Maria Oliveira Ferreira.

Contrato n.o 1873/99. — Contrato-programa — piscina municipal
da Benedita, no município de Alcobaça. — Aos 30 dias do mês de
Julho de 1999, entre o Ministério do Equipamento, do Planeamento
e da Administração do Território, representado pelo director-geral
das Autarquias Locais e pelo presidente da Comissão de Coordenação
da Região de Lisboa e Vale do Tejo, e o município de Alcobaça,
representado pelo presidente da Câmara Municipal, é celebrado um
contrato-programa de cooperação técnica e financeira, integrado no
regime estabelecido pelo Decreto-Lei n.o 384/87, de 24 de Dezembro,
que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

Constitui objecto do presente contrato-programa a construção da
piscina municipal da Benedita, cujo investimento elegível ascende a
395 100 contos.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

O presente contrato produz efeitos a partir do momento da sua
assinatura e cessa em 31 de Dezembro de 2001.

Cláusula 3.a

Direitos e obrigações das partes contratantes

1 — Compete ao Ministério do Equipamento, do Planeamento e
da Administração do Território (MEPAT):

a) Acompanhar a execução física e financeira dos trabalhos, veri-
ficar a colocação no local de construção de painel de divul-
gação do financiamento obtido, visar os autos de medição
e verificar as facturas através da Comissão de Coordenação
da Região de Lisboa e Vale do Tejo (CCRLVT);

b) Processar, através da Direcção-Geral das Autarquias Locais,
a comparticipação financeira da administração central, sobre
os autos visados pela CCRLVT, e na proporção do finan-
ciamento aprovado. Estes pagamentos têm por base os pro-
jectos que tenham obtido o parecer favorável da CCRLVT;

c) Prestar, na medida das suas possibilidades, através da CCRLVT,
apoio técnico à Câmara Municipal outorgante, designadamente
no lançamento do concurso e fiscalização da obra.

2 — No âmbito do presente contrato, cabe à Câmara Municipal
contratante exercer os poderes que integram a sua qualidade de dono
da obra, nomeadamente:

a) Elaborar e aprovar os respectivos estudos e projectos de exe-
cução, bem como recolher os pareceres técnicos que forem
exigidos por lei;

b) Tomar as iniciativas conducentes à abertura de concurso para
a adjudicação da obra;

c) Organizar o dossier do projecto de investimento, devendo,
em caso de execução da obra por administração directa, ser
dado cumprimento ao despacho n.o 13 536/98 (2.a série), do
Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento
do Território, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 179, de 5 de Agosto de 1998;

d) Colocar, no local de realização das obras, painel de divulgação
do financiamento obtido, nos termos do disposto no despacho
n.o 11/90, do Secretário de Estado da Administração Local
e Ordenamento do Território, de 15 de Abril, publicado no
Diário da República, 2.a série, de 4 de Maio de 1990;

e) Fiscalizar a execução dos trabalhos, podendo, para o efeito,
solicitar o apoio técnico da CCRLVT, de acordo com o dis-
posto neste contrato;

f) Elaborar os autos de medição dos trabalhos executados e,
uma vez visados, proceder ao pagamento na proporção cor-
respondente à participação financeira de sua responsabi-
lidade;

g) Elaborar a conta final e proceder à recepção provisória e
definitiva da obra.

Cláusula 4.a

Instrumentos financeiros e responsabilidade de financiamento

1 — A participação financeira do MEPAT, contempla os encargos
da Câmara Municipal de Alcobaça com a execução do empreendi-
mento previsto no presente contrato, até ao montante global de
100 000 contos, assim distribuída:

2000 — 51 000 contos;
2001 — 49 000 contos.

2 — O processamento da referida comparticipação fica sujeito ao
parecer favorável da CCRLVT ao projecto, com observância das dis-
posições legais e regulamentares aplicáveis.

3 — Em situações excepcionais, devidamente fundamentadas,
poderá o Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento
do Território autorizar a concessão de adiantamentos, na observância
das disponibilidades orçamentais do momento.

4 — O apoio financeiro da administração central não abrange os
custos resultantes de altas de praça, revisões de preços não previstas
na programação financeira, trabalhos a mais, erros e omissões.

5 — Caberá ao município de Alcobaça assegurar a parte do inves-
timento não financiada pelo MEPAT.

6 — Ao município de Alcobaça caberá a responsabilidade da exe-
cução financeira presentemente acordada. A não utilização em cada
ano económico da dotação prevista no presente contrato determina
a perda do saldo anual existente.

Cláusula 5.a

Estrutura de acompanhamento e controlo

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do con-
trato-programa será constituída pelos representantes da Direcção-Ge-
ral das Autarquias Locais, da CCRLVT e da Câmara Municipal de
Alcobaça.

Cláusula 6.a

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução dos investimentos previstos
neste contrato-programa são inscritas anualmente nos orçamentos do
município de Alcobaça e do MEPAT, dotação da Direcção-Geral
das Autarquias Locais, de acordo com a participação estabelecida
na cláusula 4.a

Cláusula 7.a

Resolução do contrato

O incumprimento do objecto do presente contrato e da respectiva
programação constitui motivo suficiente para a sua resolução, auto-
rizando o município a retenção das transferências que lhe couberem
ao abrigo da Lei das Finanças Locais, até à integral restituição das
verbas recebidas.

O Director-Geral das Autarquias Locais, Armando Martins. — Pelo
Presidente da Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale
do Tejo, (Assinatura ilegível.) — O Presidente da Câmara Municipal
de Alcobaça, José Gonçalves Sapinho.
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Contrato n.o 1874/99. — Contrato de qualificação urbana com o
município de Óbidos no âmbito do PROSIURB, Subprograma II. — A
política de ordenamento do território nacional, que assumirá uma
papel relevante na concretização do objectivo de preparar Portugal
para o século XXI, terá como vector estratégico determinante a sus-
tentabilidade do sistema urbano, com objectivos de médio e longo
prazos precisos e compatabilizados espacial e sectorialmente.

O Programa de Consolidação do Sistema Urbano Nacional e Apoio
à Execução dos Planos Directores Municipais, designado por PRO-
SIURB, visa fundamentalmente promover o desenvolvimento de cen-
tros urbanos exteriores às áreas metropolitanas que desempenhem
um papel estratégico na estruturação do território nacional.

Assim:
Aos 30 dias do mês de Julho de 1999, entre o Ministério do Equi-

pamento, do Planeamento e da Administração do Território, repre-
sentado pelos director-geral das Autarquias Locais, presidente da
Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo e
coordenadora nacional do PROSIURB, e o município de Óbidos,
representado pelo presidente da Câmara Municipal, é celebrado um
contrato-programa, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.o 384/87,
de 24 de Dezembro, nos termos do n.o 29 do despacho n.o 6/94,
do Ministro do Planeamento e da Administração do Território, publi-
cado no Diário da República, 2.a série, de 26 de Janeiro de 1994,
e do n.o 1 do despacho n.o 11 245/99 (2.a série), do Ministro do Equi-
pamento, do Planeamento e da Administração do Território, publi-
cado no Diário da República, 2.a série, de 11 de Junho de 1999, que
se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

Constitui objecto do presente contrato-programa a execução das
acções seleccionadas no âmbito da candidatura apresentada pela
Câmara Municipal de Óbidos ao Programa de Consolidação do Sis-
tema Urbano Nacional e Apoio à Execução dos PDM (PROSIURB),
cujo investimento global se estima em 283 785 contos e que a seguir
se identificam:

a) Complexo desportivo de Óbidos, 1.a fase — 280 285 contos;
b) Arranjos urbanísticos do loteamento do Bairro dos Arcos,

creche e jardim-de-infância — 3500 contos.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato e elegibilidade das despesas

O presente contrato produz efeitos a partir do momento da sua
assinatura e cessa em 31 de Dezembro de 2000, sendo que só são
elegíveis as despesas realizadas a partir de 1 de Janeiro de 1999.

Cláusula 3.a

Direitos e obrigações das partes contratantes

1 — Compete ao Ministério do Equipamento, do Planeamento e
da Administração do Território (MEPAT):

a) Acompanhar a execução física e financeira dos trabalhos e
visar os documentos de despesa, através da Comissão de Coor-
denação da Região de Lisboa e Vale do Tejo (CCRLVT),
representada pelo respectivo gestor regional do PROSIURB,
e através dos respectivos serviços ou de meios contratados
para o efeito;

b) Processar, através da Direcção-Geral das Autarquias Locais
(DGAL), os documentos de despesa visados pela CCRLVT,
na proporção correspondente à participação financeira da
administração central;

c) Prestar, na medida das suas possibilidades, através da CCRLVT,
apoio técnico ao beneficiário outorgante, designadamente no
lançamento do concurso e fiscalização das obras;

d) Determinar, por despacho do Secretário de Estado da Admi-
nistração Local e Ordenamento do Território e mediante aviso
ao beneficiário, a transferência da DGAL para a Direcção-
-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Urbano das operações de verificação de justificativos de des-
pesa e de processamento de verbas, de acordo com o princípio
de uma gestão orçamental flexível.

2 — No âmbito do presente contrato, cabe ao beneficiário con-
tratante exercer os poderes que integram a sua qualidade de dono
da obra e cumprir determinados procedimentos, nomeadamente:

a) Manter a correcta organização dos processos de candidatura
e de pagamento dos projectos;

b) Elaborar e aprovar os respectivos estudos e projectos de exe-
cução, bem como recolher os pareceres técnicos, em estrito
cumprimento das normas nacionais e comunitárias eventual-

mente aplicadas, em especial em matéria de licenciamentos,
concursos públicos, ordenamento do território e ambiente;

c) Tomar as iniciativas conducentes à abertura de concursos para
a adjudicação das obras, quando haja lugar;

d) Cumprir a programação física e financeira constante do pre-
sente contrato;

e) Fiscalizar a execução dos trabalhos, podendo para o efeito
solicitar o apoio técnico da CCRLVT, de acordo com o dis-
posto neste contrato;

f) Elaborar os documentos de despesa referentes aos trabalhos
executados e, uma vez visados, proceder ao pagamento na
proporção correspondente à participação financeira de sua
responsabilidade;

g) Elaborar a conta final e proceder à recepção provisória e
definitiva das obras;

h) Prestar todas as informações a facultar todos os elementos
que lhe sejam solicitados pela CCRLVT, através dos respec-
tivos serviços ou de entidade externa credenciada para o efeito
e pela coordenadora nacional do PROSIURB.

Cláusula 4.a

Instrumentos financeiros e responsabilidade de financiamento

1 — A participação financeira do MEPAT com a realização destas
acções ascende a 43 793 contos, assim distribuída:

a) Complexo desportivo de Óbidos, 1.a fase — 42 043 contos,
correspondente a 15 % do investimento:

1999 — 24 000 contos;
2000 — 18 043 contos;

b) Arranjos urbanísticos do loteamento do Bairro dos Arcos,
creche e jardim-de-infância — 1750 contos, correspondente
a 50 % do investimento:

1999 — 1000 contos;
2000 — 750 contos.

2 — O apoio financeiro da administração central não abrange os
custos resultantes da elaboração do projecto técnico, da aquisição,
seja por que forma for, de terrenos, de altas de praça, revisões de
preços, trabalhos a mais, erros e omissões.

3 — Caberá ao beneficiário assegurar a participação financeira que
complete os investimentos globais devidos à realização das obras.

4 — Ao beneficiário caberá a responsabilidade da execução finan-
ceira presentemente acordada. A não utilização em cada ano eco-
nómico das dotações previstas no presente contrato determina a perda
do saldo anual existente.

Cláusula 5.a

Pagamentos

1 — O pagamento das obras obedece às seguintes normas:

15 % da comparticipação prevista para o primeiro ano, a título
de adiantamento, a processar mediante prova do início das
obras;

Os pagamentos restantes são feitos em face da apresentação de
autos de medição, não podendo o seu montante contribuir
para ultrapassar, em qualquer momento, o valor correspon-
dente a 90 % da comparticipação;

10 % da comparticipação total só são pagos após apresentação
do auto de recepção provisória ou documento comprovativo
da conclusão das obras.

2 — Os pagamentos a efectuar têm por base os projectos que
tenham obtido o parecer favorável da CCRLVT, através do gestor
regional do PROSIURB.

Cláusula 6.a

Estrutura de acompanhamento e controlo

A Comissão de Coordenação Regional, através do gestor regional
do PROSIURB e de outros serviços e ou por outros meios que con-
sidere adequados, acompanhará a execução do projecto, assim como
do presente contrato, mediante a análise documental e a verificação
física que entender como indispensáveis para se assegurar da correcta
gestão dos mesmos, na óptica dos normativos aplicáveis, do presente
contrato e da realização dos objectivos propostos.

Cláusula 7.a

Incumprimento do contrato

1 — O incumprimento do presente contrato constitui motivo sufi-
ciente para a sua resolução, obrigando-se o beneficiário à devolução
das verbas de comparticipação recebidas.
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2 — Constatado o incumprimento, o beneficiário será avisado para
proceder à devolução de verbas, no prazo de dois meses.

3 — Com a assinatura do presente contrato, o beneficiário autoriza,
no caso de não proceder à devolução no prazo acima referido, a
que se proceda à retenção das transferências financeiras que lhe cou-
berem ao abrigo da Lei das Finanças Locais, até à integral restituição
das verbas recebidas.

Cláusula 8.a

Publicitação

O beneficiário colocará, em lugar de destaque, no local dos trabalhos
comparticipados, um painel que refira o objecto e o custo do inves-
timento, assim como o montante de comparticipação do MEPAT.

O Director-Geral das Autarquias Locais, Armando Martins. — Pelo
Presidente da Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale
do Tejo, (Assinatura ilegível.) — Pela Coordenadora Nacional do PRO-
SIURB, Ana Resende. — O Presidente da Câmara Municipal de
Óbidos, José António Pereira Júnior.

Contrato n.o 1875/99. — Contrato-programa — aquisição do prédio
misto denominado «Coutos de São Brás», no município de Arron-
ches. — Aos 2 dias do mês de Agosto de 1999, entre o Ministério
do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território,
representado pelo director-geral das Autarquias Locais e pelo pre-
sidente da Comissão de Coordenação da Região do Alentejo, e o
município de Arronches, representado pelo presidente da Câmara
Municipal, é celebrado um contrato-programa de cooperação técnica
e financeira, integrado no regime estabelecido pelo Decreto-Lei
n.o 384/87, de 24 de Dezembro, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.a

Objecto do contrato

Constitui objecto do presente contrato-programa a aquisição do
prédio misto denominado «Coutos de São Brás», cujo investimento
global elegível se estima em 50 000 contos.

Cláusula 2.a

Período de vigência do contrato

O presente contrato produz efeitos a partir do momento da sua
assinatura e cessa em 31 de Dezembro de 1999.

Cláusula 3.a

Direitos e obrigações das partes contratantes

1 — Compete ao Ministério do Equipamento, do Planeamento e
da Administração do Território (MEPAT):

a) Acompanhar a execução física e financeira dos trabalhos, veri-
ficar a colocação no local de construção de painel de divul-
gação do financiamento obtido, visar os autos de medição
e verificar as facturas através da Comissão de Coordenação
da Região do Alentejo (CCRA);

b) Processar, através da Direcção-Geral das Autarquias Locais,
a comparticipação financeira da administração central, sobre
os autos visados pela CCRA, e na proporção do financiamento
aprovado. Estes pagamentos têm por base os projectos que
tenham obtido o parecer favorável da CCRA;

c) Prestar, na medida das suas possibilidades, através da CCRA,
apoio técnico à Câmara Municipal outorgante, designada-
mente no lançamento do concurso e fiscalização da obra.

2 — No âmbito do presente contrato, cabe à Câmara Municipal
contratante exercer os poderes que integram a sua qualidade de dono
da obra, nomeadamente:

a) Elaborar e aprovar os respectivos estudos e projectos de exe-
cução, bem como recolher os pareceres técnicos que forem
exigidos por lei;

b) Tomar as iniciativas conducentes à abertura de concursos para
a adjudicação da obra;

c) Organizar o dossier do projecto de investimento, devendo,
em caso de execução da obra por administração directa, ser
dado cumprimento ao despacho n.o 13 536/98 (2.a série), do
Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento

do Território, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 179, de 5 de Agosto de 1998;

d) Colocar, no local de realização das obras, painel de divulgação
do financiamento obtido, nos termos do disposto no despacho
n.o 11/90, do Secretário de Estado da Administração Local
e Ordenamento do Território, de 15 de Abril, publicado no
Diário da República, 2.a série, de 4 de Maio de 1990;

e) Fiscalizar a execução dos trabalhos, podendo, para o efeito,
solicitar o apoio técnico da CCRA, de acordo com o disposto
neste contrato;

f) Elaborar os autos de medição dos trabalhos executados e,
uma vez visados, proceder ao pagamento na proporção cor-
respondente à participação financeira de sua responsabi-
lidade;

g) Elaborar a conta final e proceder à recepção provisória e
definitiva das obras.

Cláusula 4.a

Instrumentos financeiros e responsabilidade de financiamento

1 — A comparticipação financeira do MEPAT, contempla os encar-
gos da Câmara Municipal de Arronches com a execução do empreen-
dimento previsto no presente contrato, até ao montante global de
25 000 contos, a atribuir no ano de 1999.

2 — Em situações excepcionais, devidamente fundamentadas,
poderá o Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento
do Território autorizar a concessão de adiantamentos, na observância
das disponibilidades orçamentais do momento.

3 — O apoio financeiro da administração central não abrange os
custos resultantes de altas de praça, revisões de preços não previstas
na programação financeira, trabalhos a mais, erros e omissões.

4 — Caberá ao município de Arronches assegurar a parte do inves-
timento não financiada pelo MEPAT.

5 — Ao município de Arronches caberá a responsabilidade da exe-
cução financeira presentemente acordada. A não utilização no ano
económico das dotações previstas no presente contrato determina
a perda do saldo anual existente.

Cláusula 5.a

Estrutura de acompanhamento e controlo

A estrutura de acompanhamento e controlo de execução do con-
trato-programa será constituída pelos representantes da Direcção-Ge-
ral das Autarquias Locais, da CCRA e da Câmara Municipal de
Arroches.

Cláusula 6.a

Dotação orçamental

As verbas que asseguram a execução do investimento previsto neste
contrato-programa são inscritas anualmente nos orçamentos do muni-
cípio de Arronches e do MEPAT, dotação da Direcção-Geral das
Autarquias Locais, de acordo com a participação estabelecida na
cláusula 4.a

Cláusula 7.a

Resolução do contrato

O incumprimento do objecto do presente contrato e da respectiva
programação constitui motivo suficiente para a sua resolução, auto-
rizando o município a retenção das transferências financeiras que
lhe couberem ao abrigo da Lei das Finanças Locais, até à integral
restituição das verbas recebidas.

O Director-Geral das Autarquias Locais, Armando Martins. — Pelo
Presidente da Comissão de Coordenação da Região do Alentejo, (Assi-
natura ilegível.) — O Presidente da Câmara Municipal de Arronches,
Gil Conceição Palmeiro Romão.

Direcção-Geral do Ordenamento do Território
e Desenvolvimento Urbano

Declaração n.o 290/99 (2.a série). — Torna-se público que a
Assembleia Municipal de Ferreira do Alentejo, por deliberação de
22 de Dezembro de 1998, aprovou o Plano de Pormenor do Parque
de Exposições e Feira, no município de Ferreira do Alentejo, cujo
Regulamento e planta de implantação se publicam em anexo.
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Mais se torna público que esta Direcção-Geral procedeu ao registo
do respectivo plano com o n.o 04.02.08.02/02-99.P. P., em 1 de Julho
de 1999.

18 de Agosto de 1999. — Pelo Director-Geral, Jorge Reis Martins.

Regulamento do Plano de Pormenor da Zona do Parque
de Exposições de Ferreira do Alentejo

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.o

Objecto

O Plano de Pormenor da Zona do Parque de Exposições de Ferreira
do Alentejo, seguidamente designado por PPPE, é definidor do «dese-
nho urbano» e dos critérios de gestão urbanística a adoptar para
a concretização das disposições do Plano Director Municipal do Con-
celho de Ferreira do Alentejo relativo à sua UOP 2.

Artigo 2.o

Âmbito material

O PPPE contém os traçados das redes viárias, infra-estruturas e
das zonas verdes, o dimensionamento geral das áreas demarcadas
e seus usos, áreas edificáveis e seus usos a aplicar na área do seu
território.

Artigo 3.o

Âmbito territorial

O PPPE aplica-se à área de intervenção delimitada nas peças dese-
nhadas que integram o Plano de Pormenor, nomeadamente a planta
de implantação síntese.

Artigo 4.o

Composição

1 — São elementos fundamentais do PPPE a planta de implantação
síntese, planta da situação existente (condicionantes) e o presente
Regulamento.

2 — São elementos complementares do PPPE:

a) A memória justificativa e descritiva e os seus anexos gráficos;
b) A planta de enquadramento.

3 — São elementos anexos do PPPE:

a) Os estudos de caracterização física da zona de intervenção
e o seu levantamento;

b) O extracto do regulamento e a planta de ordenamento do
Plano Director Municipal do Concelho de Ferreira do
Alentejo;

c) As plantas de trabalho, traçados das redes de infra-estruturas,
perfis de arruamentos e plantas de artigos cadastrais.

Artigo 5.o

Vinculação

Obedecerão ao disposto no presente Regulamento todas as acções
de iniciativa pública, privada ou outra que tenham por objectivo ou
consequência a transformação do uso actual do solo, sem prejuízo
das atribuições e competências cometidas pela lei em vigor às demais
entidades de direito público.

Artigo 6.o

Unidade operativa de gestão do Plano

A referência espacial das normas contidas no presente Regulamento
efectua-se através da delimitação das seguintes unidades operativas:

a) Passeio do Barranco;
b) Vias e praças;
c) Áreas construídas;
d) Áreas verdes;
e) Feira de exposição.

CAPÍTULO II

Normas aplicáveis ao passeio do Barranco

Artigo 7.o

Delimitação e uso

O núcleo identificado como passeio do Barranco, assinalado nas
peças desenhadas que integram o Plano, acompanha a área de pro-
tecção da ribeira e destina-se exclusivamente ao uso do lazer e recreio.

O seu arranjo irá ser alvo de um projecto de execução que terá
em consideração a legislação existente.

CAPÍTULO III

Normas aplicáveis às vias, praças públicas,
e estacionamento

Artigo 8.o

Delimitação e usos

As vias e praças propostas são consideradas zonas não edificadas
e destinadas aos usos propostos no Plano.

1 — Via periférica — será a principal via de trânsito automóvel de
acesso ao Parque de Exposições e poderá vir a integrar-se na malha
urbana definida pelas UOP 7 e UOP 8, conforme planos de pormenor
dessas áreas, e poderá vir a apoiar as malhas urbanas que vierem
a ser definidas nas áreas a elas adjacentes.

2 — Vias internas do Parque de Exposições — são vias pedonais,
contemplando a passagem esporádica de viaturas, servirão exclusi-
vamente para uso do Parque de Exposições, sendo interdito o seu
uso como vias de atravessamento.

3 — Praças — o seu arranjo será alvo de projecto de execução e
o seu uso exclusivamente pedonal, não sendo permissível qualquer
tipo de estacionamento.

4 — Estacionamentos — os estacionamentos das envolventes des-
tinam-se ao uso dos visitantes do Parque de Exposições.

O estacionamento dos feirantes será vedado e destinado exclusi-
vamente ao parqueamento das viaturas dos feirantes. O seu acesso
será vedado aos não utentes, excepto a veículos de segurança. Tendo
em conta as várias iniciativas culturais e desportivas a desenvolver
ao longo do ano prevê-se que este parque de estacionamento sirva
os promotores e intervenientes nestes eventos.

CAPÍTULO IV

Normas aplicáveis às áreas construídas

Artigo 9.o

Delimitações

1 — Os edifícios definidos no PPPE terão como limites de implan-
tação as vias definidas e as áreas de implantação previstas no Plano.

A área total prevista no Plano de construção não poderá ser ultra-
passada em mais de 100 %.

2 — Os seus usos serão os definidos no PPPE, estando vedada a
sua utilização para usos industriais ou residenciais mesmo de carácter
provisório.

3 — No perímetro das áreas reservadas para construção e na envol-
vente a 10 m para todos os lados não são autorizadas edificações
de carácter provisório.

4 — Todas as estruturas, tendas ou outro tipo de equipamento da
feira sazonal serão removidas imediatamente após o seu encer-
ramento.

Artigo 10.o

Índices

1 — O índice da área de construção não poderá ultrapassar 1,3
da área de implantação.

2 — A cércea máxima aplicável a todas as construções é de 10 m.
3 — Acima da referida cota só serão admissíveis estruturas para

a colocação de bandeiras, estandartes ou elementos decorativos, sujei-
tos ao licenciamento da entidade gestora do Parque.

Artigo 11.o

Promoção da construção

1 — A entidade responsável pela promoção das construções é a
Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo.

2 — Todas as construções a edificar serão alvo de parecer vincu-
lativo dos serviços técnicos da Câmara de Ferreira do Alentejo ou
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da entidade por ela delegada para o efeito, sem prejuízo da lei geral
vigente.

CAPÍTULO V

Áreas verdes

Artigo 12.o

1 — As áreas demarcadas como áreas verdes no Plano não poderão
ter outro uso, mesmo sazonalmente.

2 — Compete à Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo a cons-
trução e manutenção das áreas verdes.

3 — A Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo pode delegar
a construção e manutenção das áreas verdes a entidades externas.

CAPÍTULO VI

Terreiros de feirantes

Artigo 13.o

Áreas e delimitações

Os terreiros de feirantes são as áreas delimitadas no PPPE para
tal uso.

Artigo 14.o

Instalações de feirantes

1 — As construções de carácter definitivo ou desmontável não pro-
visórias deverão ser uniformizadas e obrigadas a projecto tipo.

2 — Estas estruturas serão pertença da Câmara Municipal de Fer-
reira do Alentejo ou da entidade gestora do Parque, por sua delegação.

3 — A manutenção, conservação e limpeza nos terreiros e suas
infra-estruturas são da responsabilidade da Câmara Municipal de Fer-
reira do Alentejo ou da entidade delegada para a sua gestão.

CAPÍTULO VII

Concessões

Artigo 15.o

1 — A promoção, gestão e exploração do Parque de Exposições
poderá ser delegada ou concessionada pela Câmara Municipal de
Ferreira do Alentejo.

2 — A delegação ou concessão não iliba a Câmara Municipal de
Ferreira do Alentejo da responsabilidade de promover a construção
das áreas exteriores envolventes às construções, de acordo com os
projectos aprovados.

3 — Em caso de concessão de todo ou partes do Parque a actividade
de fiscalização para o cumprimento do Regulamento e de acordo
da concessão competirá à Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo
não podendo ser delegada.

CAPÍTULO VIII

Disposições de carácter arquitectónico

Artigo 16.o

1 — As áreas de construção, número de pisos e áreas de implantação
indicados na planta síntese são valores máximos, não podendo qual-
quer deles ser ultrapassado.

2 — Os projectos das construções que confinam com a praça prin-
cipal da entrada e com a entrada de feirantes deverão ser imple-
mentados em primeiro lugar.

3 — Os elementos construtivos e estilo dos projectos elaborados
servirão de base à apreciação pelos serviços técnicos da Câmara Muni-
cipal de Ferreira do Alentejo no capítulo de integração arquitectónica
de futuras intervenções.
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Declaração n.o 291/99 (2.a série). — Torna-se público que a
Assembleia Municipal do Sardoal, por deliberação de 26 de Fevereiro
de 1998, aprovou uma alteração ao Plano de Pormenor da Zona
Industrial do Sardoal, no município do Sardoal, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 201, de 31 de Agosto de 1995, cujos Regu-
lamento e plantas de implantação alterados se publicam em anexo.

Mais se torna público que esta Direcção-Geral procedeu ao registo
da respectiva alteração com o n.o 03.14.17.03/01-99.P.P., em 11 de
Agosto de 1999.

18 de Agosto de 1999. — Pelo Director-Geral, Jorge Reis Martins.

Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial do Sardoal

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.o

A zona industrial criada destina-se à instalação de unidades indus-
triais, oficinas, armazéns e outras actividades que pelas suas carac-
terísticas se revelem desinseridas do contexto urbano, agrícola ou de
protecção ambiental.

Artigo 2.o

A área objecto deste Regulamento é constituída pelas seguintes
zonas e áreas delimitadas na planta de implantação:

Zonas verdes;
Espaço público;
Zona de lotes industriais;
Área JAE;
Zona de serviços.

CAPÍTULO II

Zonas verdes

Artigo 3.o

As zonas verdes serão constituídas pelas faixas fronteiras aos lotes
industriais, ao longo dos arruamentos e pelas faixas de protecção
às EN [artigo 8.o, alíneas d) e e), do Decreto-Lei n.o 13/71, de 23
de Janeiro], em que a Câmara promoverá nas primeiras a plantação
de árvores a definir pelos seus Serviços Técnicos e nas segundas arbus-
tos de pequeno porte. Os taludes resultantes dos movimentos de terra
para a modelação dos terrenos, bem como todas as restantes áreas
que não se integrem em qualquer das outras áreas definidas no pre-
sente Regulamento, deverão ser arborizados.

CAPÍTULO III

Espaço público

Artigo 4.o

O espaço público será constituído pela rede viária, estacionamentos
e passeios.

CAPÍTULO IV

Zona de lotes industriais

Artigo 5.o

A zona de lotes é constituída pelas áreas destinadas à instalação
das unidades industriais, oficinas, armazéns e outras actividades
similares.

Artigo 6.o

Esta zona é constituída por lotes destinados a servir de módulos
que se poderão agregar para a constituição de lotes industriais de
maior dimensão.

Existindo conjunto de módulos com construções, ocupando parcelas
desses módulos (do tipo C — planta de implantação) os respectivos
lotes serão tidos como uma unidade individual, exclusivamente para
efeito do presente Plano.

Artigo 7.o

Quando a constituição de um lote implicar o isolamento de um
único módulo não ocupado, este será agregado ao lote a constituir,
a menos que a outra unidade industrial contígua, se existir, aceitar
integrá-lo no seu perímetro.

Artigo 8.o

A ocupação dos lotes com construção e áreas cobertas far-se-á
de acordo com as seguintes regras:

1 ) O índice de ocupação máxima será de 50 %;
2 ) Os afastamentos mínimos das construções aos limites dos lotes

serão, respectivamente:

a) Afastamento frontal — 7,5 m;
b) Afastamentos laterais — 5 m;
c) Afastamentos de tardoz — 5 m.

Artigo 9.o

O volume de construção (índice volumétrico) na sua totalidade
relativamente à área do lote não poderá exceder 5 m3/m2.

Artigo 10.o

As áreas de construção destinadas à laboração fabril terão apenas
um piso (piso térreo); as áreas destinadas a escritórios, serviços admi-
nistrativos, instalações sociais e outras actividades não fabris poderão
desenvolver-se em um ou dois pisos. As construções de apoio/vigilância
deverão possuir as dimensões estritamente necessárias àquele uso,
não sendo admissível a sua utilização para fins habitacionais.

Artigo 11.o

A cércea máxima de todas as construções é de 8 m.

Artigo 12.o

A área de parqueamento não deverá ser inferior a 10 % da superfície
de pavimento útil das edificações.

Artigo 13.o

Toda a instalação industrial deve possuir espaços privativos para
carga e descarga de matérias-primas ou produtos manufacturados,
sendo proíbido fazer tais operações na via pública.

Artigo 14.o

A área máxima de impermeabilização não deverá exceder 60 %
da sua área total.

Artigo 15.o

Não é permitido a acumulação de lixos ou sucata devendo ser man-
tido limpo o espaço não edificado e livre as vias de acesso.

Artigo 16.o

Todas as unidades fabris devem encerrar no interior do lote que
ocupam, entre os corpos de construção que as formam, espaços livres
na proporção de 30 % da área de que disponham para criarem uma
envolvência verde que possibilitem a sua integração na paisagem.

Artigo 17.o

Todos os lotes possuirão a separá-los entre si, e a via pública,
separação física que garanta transparência e que poderá ser cons-
tituída, por embasamento de alvenaria com 0,5 m de altura e rede
metálica. Esta será sempre acompanhada de sebe vegetal, na frente
dos lotes e no seu interior.

CAPÍTULO V

Zona de serviços

Artigo 18.o

A zona de serviços destina-se a ser ocupada por equipamentos
colectivos, tais como cantina, salas de convívio e centro de apoio
industrial, e outros equipamentos necessários à própria actividade
industrial e por decisão da Câmara.
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Artigo 19.o

A exploração da zona de serviços será da responsabilidade da
Câmara Municipal, mediante regulamento, próprio a estabelecer,
devendo a ocupação desta zona respeitar os índices dos artigos
seguintes.

Artigo 20.o

A ocupação desta zona com construção e áreas cobertas far-se-á
de acordo com as seguintes regras:

1 ) O índice de ocupação máxima será de 70 %;
2 ) Os afastamentos mínimos das construções aos limites das

áreas serão, respectivamente:

a) Afastamentos laterais — 5 m;
b) Afastamentos de tardoz — 5 m.

Artigo 21.o

As construções destinadas a serem utilizadas como equipamentos
colectivos deverão obedecer às seguintes regras:

Desenvolver-se em apenas um piso;
Ter a cércea máxima de 5 m.

CAPÍTULO VI

Área da JAE

Artigo 22.o

A área da JAE é constituída pela zona de ocupação da variante
à EN 2 e suas áreas de protecção, sob jurisdição da Junta Autónoma
de Estradas.

CAPÍTULO VII

Infra-estruturas e controlo ambiental

Artigo 23.o

Será da responsabilidade da Câmara Municipal garantir a execução
e manutenção das infra-estruturas urbanísticas da zona industrial,
nomeadamente no que se refere a arruamentos e espaços públicos,
rede de abastecimento de água e energia eléctrica em baixa tensão,
redes telefónicas e de telex e redes de drenagem de esgotos e águas
pluviais, sem prejuízo do número seguinte.

Artigo 24.o

Em situações especiais, nomeadamente os casos de grandes con-
sumos de água ou energia eléctrica, poderá a Câmara Municipal esta-
belecer protocolos com os interessados no sentido de viabilizar formas
alternativas de garantir aquelas infra-estruturas.

Artigo 25.o

Em todos os pedidos de novas instalações devem ser especificados
e quantificados os ruídos, gases, maus cheiros, fumos, poeiras, resíduos
sólidos e águas residuais que possam poluir o solo, linhas de água
existentes ou o meio ambiente em geral, devendo ser identificados
meios mitigadores para esses efeitos.

A definição da localização das indústrias a instalar deverá con-
templar a ocorrência de efeitos sinergéticos e de incompatibilidades
resultantes da laboração de determinado tipo de actividades e ou
processos industriais. Não deverão ser criadas condições desfavoráveis
de dispersão de pluma e consequente aumento da concentração de
poluentes ao nível do solo.

Artigo 26.o

Será da responsabilidade das unidades a instalar na zona o tra-
tamento e controlo de todos os resíduos sólidos, líquidos ou gasosos,
bem como a eliminação de cheiros, ruídos e outras formas de degra-
dação ambiental.

Artigo 27.o

O disposto no número anterior abrange os efluentes líquidos, que
só poderão ser lançados na rede geral a instalar pela Câmara Municipal
após o seu conveniente tratamento, de acordo com os padrões de
descarga especificados nos termos do anexo XXV ou anexo XXVIII
do Decreto-Lei n.o 74/90, de 7 de Março, ou legislação que venha
a ser publicada neste âmbito.

Artigo 28.o

Nos termos do n.o 1 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 282/93,
de 17 de Agosto, e do n.o 2 do artigo 22.o do Decreto-Lei n.o 166/70,
de 15 de Abril, a Câmara Municipal não concederá licença para a
construção ou alteração dos estabelecimentos sem que tenha sido
autorizado pela entidade coordenadora (Delegação Regional da
Indústria e Energia de Lisboa e Vale do Tejo) (efectuado pela direc-
ção-geral competente) o respectivo processo de licenciamento.

Artigo 29.o

A rede de efluentes deverá dispor de uma câmara de colheita de
amostras de fácil acesso, localizada imediatamente a montante da
ligação à rede de colectores domésticos e industriais, mas sempre
no interior dos lotes.

Artigo 30.o

Os utentes serão obrigados a instalar equipamentos de recolha auto-
mática de amostras sempre que a Câmara Municipal assim o entenda.

Artigo 31.o

A frequência das colheitas aludidas no número anterior será fixada
aquando da autorização da ligação à rede de colectores, tendo em
consideração a natureza da actividade industrial e outras circunstâncias
julgadas relevantes pela edilidade.

Artigo 32.o

O lançamento de efluentes não poderá constituir perigo para as
pessoas ou animais, nem danificar ou interferir no bom funcionamento
do sistema de drenagem e instalações de tratamento de águas residuais
ou pôr em perigo a ecologia do meio receptor.

CAPÍTULO VIII

Regime de utilização

Artigo 33.o

A Câmara reserva-se o direito da venda dos lotes tendo em con-
sideração o interesse económico das empresas, o número de traba-
lhadores e as condições da poluição, podendo para o efeito exigir
um estudo económico quando o entender conveniente.

Artigo 34.o

Considerando que os preços de venda são muito inferiores aos
custos reais, os terrenos constituídos pelas áreas dos lotes, ou qualquer
parcela dos mesmos, bem como as construções nele implantadas,
nunca poderão ser vendidos com intuito lucrativo e sem que a trans-
missão entre vivos se justifique perante a Câmara que, por três técnicos
competentes e oficiais, sendo um por parte da Câmara, outro por
parte do interessado e o terceiro nomeado de comum acordo por
ambas as partes, determinará o preço justo tendo a mesma o direito
de opção.

Artigo 35.o

As zonas de expansão dentro dos lotes quando não utilizadas serão
passíveis de uma actualização de custos de 10 em 10 anos, deter-
minados conforme o número anterior ou reverterão a favor da Câmara
se esta assim o achar conveniente e pelos preços de custo determinados
nas mesmas condições.

Artigo 36.o

Os preços e lotes serão os constantes da planta patente nos Serviços
Técnicos da Câmara, reservando-se no entanto à Câmara o direito
de praticar preços diferentes quando o entender justificado.

CAPÍTULO IX

Legislação aplicável

Artigo 37.o

As disposições do presente Regulamento em caso algum dispensam
o cumprimento de toda a legislação aplicável a cada caso concreto
de unidade a instalar na zona, às respectivas actividades e normas
de controlo ambiental.
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Declaração n.o 292/99 (2.a série). — Torna-se público, nos ter-
mos do Decreto-Lei n.o 69/90, de 2 de Março, que a Assembleia
Municipal de Arcos de Valdevez, por deliberação de 27 de Fevereiro
de 1999, aprovou a 2.a revisão do Plano de Pormenor da Zona Indus-
trial de Paçô, também denominado por Plano de Pormenor da Zona
Industrial de Arcos de Valdevez, cujo regulamento e planta de sín-
tese/implantação se publicam em anexo.

Mais se torna público que esta Direcção-Geral registou o referido
Plano com o n.o 01.16.01.24/02-99. P.P., em 6 de Agosto de 1999.

18 de Agosto de 1999. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral,
Jorge Reis Martins.

Regulamento

Artigo 1.o

O presente regulamento estabelece as condições de construção e
de utilização dos lotes de terreno destinados à instalação de unidades
industriais ou de serviços, enquadrados no Plano de Pormenor da
Zona Industrial de Arcos de Valdevez.

Artigo 2.o

A zona industrial será apetrechada com as seguintes infra-estruturas
a assegurar pela Câmara Municipal:

a) Rede de circulação rodoviária, zonas de estacionamento e
passeios;

b) Rede de distribuição de água e electricidade e saneamento
nos termos do regulamento aprovado pela Assembleia Muni-
cipal;

c) Rede de telecomunicações.

Artigo 3.o

O ordenamento, alinhamentos, construção e utilização das insta-
lações respeitarão as condições e formalidades impostas por este regu-
lamento, peças desenhadas e pelas normas legais aplicáveis à explo-
ração de cada tipo de indústria ou serviços.

Artigo 4.o

A construção das instalações depende do projecto aprovado pela
Câmara Municipal e pelas entidades competentes nos termos da legis-
lação em vigor.

Artigo 5.o

Na apreciação do projecto atender-se-á em especial à concepção
arquitectónica, às condições de segurança, de higiene e de salubridade
exigidas para cada tipo de indústria ou serviços.

Artigo 6.o

O espaço livre, lateral, entre a construção e o limite da propriedade
não deverá ser inferior a 5 m, salvo nos casos previstos na planta
de síntese.

Artigo 7.o

O coeficiente de ocupação do solo não poderá ser superior a
3,5 m3/m2. Entende-se por coeficiente de ocupação do solo o volume
útil construído (anexos, paredes e pavimentos, compreendidos por
metro quadrado de terreno).

Artigo 8.o

Na área do lote, além da construção principal, apenas serão auto-
rizadas construções baixas, tais como portarias e postos de trans-
formação.

Artigo 9.o

O lote n.o 17, abrangido pelo previsto no Plano de Pormenor, será
excepcionalmente usado para habitação.

Artigo 10.o

O lote designado «E» será destinado a equipamento social.

Artigo 11.o

São previstos locais para instalação de dois quiosques.
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Artigo 12.o

A vedação dos lotes é obrigatória e será feita pelos respectivos
proprietários, não podendo ultrapassar a altura de 2 m. Deverá ser
utilizada rede ou outra estrutura recticulada transparente.

Exceptuam-se os casos em que por condicionantes naturais do ter-
reno seja necessária a construção de muros de suporte às terras que
exijam uma altura superior.

Artigo 13.o

Nas zonas dos logradouros marginais às vias e passeios deverá sem-
pre efectuar-se a plantação de árvores ou arbustos além da criação
de espaços relvados, de forma a manter essas áreas com bom aspecto
e não prejudicar os utentes das vias públicas e dos lotes vizinhos.

Artigo 14.o

Na zona de protecção ao Plano não é possível qualquer alteração
ao uso do solo que não resulte de um plano de pormenor previamente
aprovado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal.

Artigo 15.o

Qualquer ajuste ou alteração ao previsto neste projecto apenas
poderá ser permitido quando não colida com o presente regulamento,
seja devidamente justificado e daí advenha uma melhoria da solução
para o empreendimento.

Aprovado na reunião da Câmara Municipal de 22 de Maio de
1990.

Declaração n.o 293/99 (2.a série). — Torna-se público que a
Assembleia Municipal de Loures, por deliberação de 24 de Setembro
de 1998, aprovou o Plano de Pormenor da Quinta da Palmeira, no
município de Loures, cujo Regulamento e planta de implantação se
publicam em anexo.

Mais se torna público que esta Direcção-Geral procedeu ao registo
do respectivo Plano com o n.o 03.11.07.11/01-99.P.P., em 5 de Agosto
de 1999.

23 de Agosto de 1999. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Ge-
ral, Jorge Reis Martins.

ANEXO
Regulamento do Plano de Pormenor da Quinta da Palmeira

CAPÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 1.o

Âmbito e princípio geral de aplicação
1 — O presente Regulamento constitui parte integrante do Plano

de Pormenor da Quinta da Palmeira, sendo a área total de intervenção

de 1,17 ha, abrangendo três parcelas de terreno, designadas por A,
B e C, que totalizam 10 770 m2, sitas na Póvoa de Santo Adrião.

2 — O presente Regulamento atenderá sempre ao princípio da equi-
dade entre os intervenientes/proprietários, não podendo em caso
algum beneficiar ou prejudicar qualquer ou quaisquer destes.

Artigo 2.o

Composição do Plano

Fazem parte do Plano o presente Regulamento e todas as peças
escritas e desenhadas a seguir designadas:

Elementos fundamentais:

Planta de implantação-síntese;
Planta de condicionantes;
Regulamento;

Elementos complementares:

Planta de enquadramento;
Relatório;
Programa de execução;
Plano de financiamento;
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Elementos anexos:

Extracto do PDM (Regulamento e planta de síntese);
Planta da situação existente;
Planta topográfica/situação existente;
Planta de modelação do terreno e cotas mestras;
Planta de integração urbana;
Planta dos pisos 3, 4, 5, 6 e 7;
Planta do piso 2;
Planta do piso 1;
Planta do piso 0;
Planta do piso –1;
Planta do piso –2;
Planta do piso –3;
Perfil AAM;
Perfil BBM;
Perfil CCM — pela Rua A;
Perfil DDM — pela Rua de D. Afonso Henriques;
Perfil EEM — pela Rua Pedonal;
Perfil FFM — pela Rua do Major Mouzinho de Albuquerque;
Traçados de infra-estruturas — águas;
Traçados de infra-estruturas — esgotos;
Traçados de infra-estruturas — electricidade;
Planta de arranjo de espaços públicos — perfis transversais

tipo.
Artigo 3.o

Regime de aplicação

1 — A área de intervenção, enquadrada no sistema urbano de Odi-
velas, está classificada pelo Plano Director Municipal de Loures,
adiante designado por PDM, como espaço urbano a consolidar e bene-
ficiar, em conformidade com os artigos 46.o e 57.o do respectivo
Regulamento.

2 — A intervenção urbanística realiza-se através do recurso à figura
«área de urbanização conjunta», nos termos do n.o 1 do artigo 8.o
do PDM.

3 — A execução do presente Plano/Regulamento fica condicionada
aos modelos neste constantes devendo os intervenientes adoptar incon-
dicionalmente um deles. Caso não o façam a intervenção municipal
é a todo o tempo legítima, conforme consta do presente Plano.

Artigo 4.o

Definições

O Plano/Regulamento adopta as definições constantes do Regu-
lamento do PDM de Loures, tal como outros conceitos adicionais
necessários à compreensão do Plano:

a) Parcelamento (ou parcela) original — entende-se a actual
divisão cadastral de propriedade;

b) Fracção — subdivisão da parcela original para efeitos de
reparcelamento;

c) Reestruturação fundiária — entende-se a redefinição dos
limites cadastrais actuais das parcelas abrangidas em ordem
à constituição dos lotes particulares e espaços de domínio
público, podendo processar-se através de operação de lotea-
mento, conforme respectivo regime geral, ou através de repar-
celamento nos moldes definidos no programa de execução;

d) Critério de ponderação — relativo à repartição de edifica-
bilidade e de encargos urbanísticos, é baseado na proporção
das áreas das parcelas;

e) Proprietários — os titulares de direitos/encargos das parcelas;
f) Promotores — os titulares dos lotes privados enquanto exe-

cutores da edificabilidade dos mesmos;
g) Empreendimento — o conjunto das obras de urbanização e

de edificação dos lotes.

Artigo 5.o

Carácter vinculativo

1 — Todas as intervenções, quer de iniciativa pública, quer de ini-
ciativa privada, a realizar na área de intervenção do plano em causa,
obedecerão obrigatoriamente às presentes disposições regulamentares
e demais peças gráficas e escritas, sem prejuízo das atribuições e
competências cometidas pela lei em vigor às demais entidades de
direito público.

2 — Em caso de inoperância por parte dos proprietários/promo-
tores, a autarquia reserva-se, em último caso e a qualquer tempo
desde o prazo de três meses contados a partir da data de publicação
do Plano no Diário da República, o direito de proceder à expropriação
dos terrenos imprescindíveis à realização das infra-estruturas, nomea-
damente dos espaços projectados como utilidade pública no presente
Plano, nos moldes decorrentes da legislação aplicável.

a) O montante dos encargos da expropriação supra-referida, cons-
tituem futuro ónus a imputar ponderadamente aos proprietários/pro-
motores das parcelas abrangidas pelo Plano no acto de emissão de
alvará de loteamento ou de licenciamento das construções.

CAPÍTULO II

Direitos e encargos

Artigo 6.o

Direitos de edificabilidade

Os direitos de edificabilidade a conferir ao conjunto das parcelas
abrangidas pelo presente Plano situam-se nos parâmetros definidos
pelo PDM para a área em questão, nomeadamente:

Índice de construção — 0,7;
Densidade habitacional — 55 fogos/ha;
Índice de actividades económicas — 15 % a 30 %.

Artigo 7.o

Repartição de edificabilidade e usos

Às parcelas originais designadas por A, B e C no Plano em con-
formidade com o critério de ponderação constante do artigo 4.o, alí-
nea d), correspondem, respectivamente, os seguintes direitos de
edificabilidade:

Parcela A:

Superfície de terreno actual — 1950 m2;
Área total de construção — 1950 m2 × 0,7 = 1365 m2;
Número máximo de fogos — 55 fogos × 0,195 ha = 10 fogos;
Área de construção mínima destinada a actividades — 205 m2;
Área de construção máxima destinada a habitação —

1365 m2 – 205 m2 = 1160 m2;

Parcela B:

Superfície de terreno actual — 3000 m2;
Área total de construção — 3000 m2 × 0,7 = 2100 m2;
Número máximo de fogos — 55 fogos × 0,3 ha = 16 fogos;
Área de construção mínima destinada a actividades — 315 m2;
Área de construção máxima destinada a habitação —

2100 m2 – 315 m2 = 1785 m2;

Parcela C:

Superfície de terreno actual — 5820 m2;
Área total de construção — 5820 m2 × 0,7 = 4074 m2 (constru-

ção existente a manter = 643 m2) + (construção a edificar no
lote 2 = 3431 m2);

Número máximo de fogos — 55 fogos × 0,582 ha = 31 + 1 exis-
tente;

Área de construção mínima destinada a actividades — 611 m2;
Área máxima de construção destinada a habitação —

4074 m2 – 611 m2 = 3463 m2.

Nota. — Os valores das áreas das parcelas, bem como todos os
restantes, deverão ser confirmados com base em provas de titularidade
actualizadas.

Artigo 8.o

Implantação dos direitos de edificabilidade

1 — Da reestruturação fundiária a realizar com base no Plano serão
constituídos três lotes particulares, onde serão implantados os direitos
de edificabilidade atribuídos a cada parcela, tendo em conta o critério
de ponderação definido no artigo 4.o, alínea d). Assim, a referida
edificabilidade é distribuída pelos lotes a constituir da seguinte forma:

Parcela A — 1365 m2 de área total de construção destinada a
habitação, comércio e serviços, a implantar no lote 2 em regime
de propriedade horizontal;

Parcela B — 2100 m2 de área total de construção destinada a
habitação, comércio e serviços no lote 3;

Parcela C — 3431 m2 de área total de construção (a edificar)
destinada a habitação, comércio e serviços no lote 2 em regime
de propriedade horizontal, mas a construção existente com
a actual área bruta de construção (643 m2) no lote 1.

Nota. — A estas áreas deverão ser acrescidas áreas a construir
abaixo da cota de soleira para fins de estacionamento em conformidade
com a Portaria n.o 1182/92.
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2 — A capacidade de construção dos respectivos lote é de:

Área
(metros quadrados)

Total
de construção

(a)

Para
habitação
(máxima)

Para
comércio/serviços

(mínima)

Lotes
Número

de
fogos

1 . . . . . . . . . . 643 643 – 1 b)
2 . . . . . . . . . . 4 796 3 980 816 41
3 . . . . . . . . . . 2 100 1 785 315 16

(a) Não inclui as áreas destinadas a estacionamento abaixo do nível do solo.

Nota. — Constam em anexo a este Regulamento dois quadros refe-
rentes aos lotes com a afectação das áreas de construção por função
e por piso. Sem prejuízo de alguma tolerância nos valores parcelares,
deverão ser respeitados. São ainda afectadas áreas a estacionamento,
sendo aí a flexibilidade total desde que cumpridos os parâmetros
mínimos da Portaria n.o 1182/92.

Artigo 9.o

Encargos de urbanização e sua repartição

Decorre do exercício do direito de edificabilidade atribuída a cada
parcela a responsabilidade ponderada nos termos do artigo 4.o, alí-
nea d), e em conformidade com o artigo 11.o e com o programa
de execução e plano de financiamento, constantes deste Plano de
Pormenor, de promover e suportar os encargos de urbanização rela-
tivos à execução de todas as obras de urbanização necessárias (arrua-
mentos, instalações técnicas, arranjos exteriores) e previstas neste
Plano, e taxas municipais directamente aplicáveis, incluindo as refe-
ridas no artigo 10.o, n.o 4, alínea c), a liquidar no licenciamento das
construções dos lotes 2 e 3.

CAPÍTULO III

Disposições operativas

Artigo 10.o

Reestruturação fundiária

1 — Como primeira acção previamente a qualquer operação de
infra-estruturas e construção, sem prejuízo de outros modos que obte-
nham os mesmos resultados, deverá proceder-se à reestruturação fun-
diária por forma a ficarem constituídos os lotes de domínio privado
e o espaço de domínio público, podendo realizar-se através de ope-
ração de loteamento, no caso de associação de todos os proprietários,
ou por operação de reparcelamento, no caso da execução faseada,
devendo para o efeito, sem prejuízo de outros métodos que atinjam
o mesmo resultado, proceder-se de acordo com o estabelecido no
programa de execução do Plano.

2 — Da reestruturação fundiária resultam três lotes privados para
construção, dois dos quais (lote 2 e lote 3) têm capacidade de receber
construção nova e um terceiro (lote 1) redefine os limites do logra-
douro da construção existente na parcela C, a preservar no quadro
das medidas de salvaguarda do património cultural construído de nível
1, respeitando o artigo 81.o do PDM.

3 — Os lotes resultantes do processo de reestruturação fundiária
ficarão constituídos com as seguintes áreas:

Lote 1 — 2362 m2;
Lote 2 — 2070 m2;
Lote 3 — 1513 m2.

4 — Serão feitas à Câmara Municipal de Loures as seguintes
cedências:

a) Terreno com a área total de 4755 m2 a integrar no domínio
público para arruamentos e espaços verdes;

b) Terreno com a área total de 70 m2 para requalificação ou
reconversão urbana nos termos do n.o 2 do artigo 12.o;

c) Na composição urbana da área do presente Plano não se
justificou a localização de qualquer equipamento. Contudo,
tratando-se de uma área de urbanização conjunta, nos termos
do n.o 1 do artigo 8.o do PDM, será cobrada a compensação
prevista no artigo 16.o, n.o 5, do Decreto-Lei n.o 448/91, de
29 de Novembro, liquidada nos termos do Regulamento Muni-
cipal de Taxas, com base na edificabilidade definida para cada
lote e segundo os parâmetros definidos na Portaria
n.o 1182/92, de 22 de Dezembro.

Artigo 11.o

Modalidades de execução do Plano

1 — Dado o carácter de interdependência formal do projecto
urbano em presença e atendendo a que estão envolvidas diversas
propriedades, admitem-se, com vista a facilitar a execução do Plano,
várias hipóteses para a sua concretização, considerando-se para tal
três modelos:

1.1 — Execução do plano por associação dos proprietários/pro-
motores:

a) A concretização do Plano realizar-se-á através de uma operação
de loteamento conjunto.

b) Os proprietários/promotores associam-se para a concretização
do Plano, transformando o regime de propriedade fundiária presen-
temente existente, na repartição da propriedade em «prédios urba-
nos», em regime de propriedade horizontal, resultante da divisão pro-
porcional dos espaços construídos.

c) Os encargos de urbanização são suportados proporcionalmente
à ponderação das áreas de terreno envolvidas ou dos direitos de edi-
ficabilidade daí resultantes.

d) O envolvimento de todos os proprietários/promotores dispensa
o recurso ao processo expropriativo para cativação dos espaços des-
tinados a utilização pública que deverão ser disponibilizados e tratados
nos termos do Plano, no âmbito da operação do loteamento conjunto
e constando do respectivo alvará de loteamento.

1.2 — Execução faseada:
a) A concretização faseada ocorre quando seja desfasado no tempo

o licenciamento de construção dos lotes previstos no presente Plano,
nos termos constantes do Decreto-Lei n.o 445/91, de 20 de Novembro,
com a redacção conferida pelo Decreto-Lei n.o 250/94, de 15 de
Outubro.

b) O primeiro licenciamento pressupõe sempre que o terreno dis-
ponível permite a configuração plena do lote em causa e desde que
garantida a completa ligação viária proporcionada pela Rua A.

c) Aquele que primeiramente tomar a iniciativa para a edificação
do respectivo lote fica desde logo obrigado à apresentação dos pro-
jectos de execução, medições e orçamento das obras de urbanização
globais, bem como à execução das mesmas na parte que lhe couber
em conformidade com o programa de execução.

d) A título de caução, o primeiro licenciamento de construção,
para além das respectivas taxas directamente inerentes, fica, se for
caso disso, onerado com os encargos proporcionais à execução das
obras de urbanização globais e obrigações decorrentes, deduzindo-se
as despesas antecipadamente efectuadas nas infra-estruturas associa-
das ao respectivo lote, conforme o programa de execução.

e) Igualmente a título de caução, o licenciamento de construção
posterior ficará onerado com a comparticipação de modo ponderado
nos encargos de urbanização globais, sendo estes reajustados através
do índice de preços ao consumidor.

f) No licenciamento de utilização de cada um dos lotes será efec-
tuado o acerto de contas através do saldo entre o valor da com-
participação de cada lote nos encargos de urbanização e as despesas
comprovadamente efectuadas nos projectos e obras de urbanização.

1.3 — Execução de obras de urbanização por iniciativa municipal:
a) A execução por iniciativa municipal só ocorrerá aquando da

necessidade de garantir a construção de parte ou do todo das infra-
-estruturas e tratamento dos espaços públicos previstos neste Plano,
caso se verifique inoperância por parte de qualquer dos proprie-
tários/promotores.

b) Neste caso, a posse do(s) terreno(s) para o efeito será garantida
através do processo expropriativo no quadro de fundamentação do
Plano, constituindo os encargos com as obras definidas neste Plano
um ónus suplementar de modo ponderado para os proprietários/pro-
motores, que usufruirão dos direitos de edificabilidade no momento
do alvará de loteamento ou do licenciamento da construção, consoante
a figura que venha a ser utilizada.

d) A actualização dos montantes despendidos com as obras supra-
-referidas na alínea b) será efectuada através do índice de preços
ao consumidor no momento da emissão do alvará de loteamento ou
da licença de construção, consoante a figura que venha a ser utilizada.

1.4 — Procedimentos operativos — para a execução do Plano e
financiamento das acções necessárias, respeitando os princípios supra-
-enunciados, deverá proceder-se em conformidade com o programa
de execução e plano de financiamento constantes do volume II deste
Plano de Pormenor.

CAPÍTULO IV

Disposições arquitectónicas e construtivas

Artigo 12.o

Caracterização arquitectónica e construtiva

1 — Na concepção da solução volumétrica e arquitectónica do novo
conjunto a edificar, que se distribui por três volumes, deve levar-se
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em consideração, conjugadamente com as peças desenhadas, o n.o 2.2.7
do relatório e os pressupostos seguintes:

a) Volume parcialmente enterrado com caves que garantem o
embasamento do conjunto a edificar abrangendo os lotes edi-
ficáveis das parcelas A e B, com frente para a rua a executar
conforme o Plano;

b) Corpo elevado com três pisos, abrangendo os lotes 2 e 3,
com frente para a Rua A;

c) Corpo elevado com oito pisos a erigir no lote da parcela
C, com frente para a Rua do Major Mouzinho de Albu-
querque;

d) O volume que garante o embasamento do conjunto a edificar
deverá apresentar unidade formal, tendo funções de parquea-
mento e ainda de comércio e ou serviços, na frente voltada
à rua a executar conforme o Plano;

e) O corpo de três pisos elevados que confronta com a rua a
executar terá funções de habitação, comércio e serviços,
devendo apresentar unidade formal;

f) O corpo elevado de oito pisos, com frente para a Rua do
Major Mouzinho de Albuquerque destina-se a comércio ou
serviços no piso térreo, sendo os restantes pisos destinados
a habitação;

g) A cobertura do piso semienterrado (embasamento) em todos
os lotes edificáveis, exceptuando-se as áreas encerradas, cons-
tituirá parte comum do respectivo edifício, cabendo a sua
conservação ao respectivo condomínio, e deverá ser de uti-
lização pública, fruível a partir dos arruamentos e percursos
pedonais envolventes, salvaguardando acesso a deficientes,
sendo a mesma revestida a material de boa resistência e dura-
bilidade (cantaria) para uso intensivo; a sua limpeza será asse-
gurada pelo serviço municipal competente;

h) Sendo intenção expressa do Plano assegurar no conjunto edi-
ficado dos lotes 2 e 3 uma horizontalidade de efeito esta-

bilizador que depende de um princípio de continuidade mor-
fológica donde sobrevenha uma unidade de conjunto e aten-
dendo a que essa continuidade é intersectada pela divisão
daqueles lotes, deverão ambos os projectos ser concebidos
de modo que o resultado final da obra se traduza num todo
formal e plasticamente coerente na expressão física daquela
intenção.

2 — A área a ceder à Câmara Municipal de Loures para requa-
lificação urbana destina-se a futura regularização do alinhamento de
rua, através de permuta de solos, logo que qualquer pretensão para
intervir nas parcelas ou edifícios confinantes a possa enquadrar.

3 — A área urbana a manter e a reabilitar trata-se de espaço de
habitação e respectivo logradouro cujas áreas de pavimentos e res-
pectivos usos se deverão manter (conforme quadros urbanimétricos),
podendo admitir-se a sua eventual reconversão para equipamento
de uso colectivo.

a) Qualquer intervenção na construção deverá submeter-se às nor-
mas aplicáveis aos núcleos antigos, em conformidade com o artigo 81.o
do Regulamento do PDM.

b) Para a execução da Rua A, deverá ser demolido o anexo existente
no lote 1 que se interpõe no alinhamento da mesma, podendo ser
reconstruído com a área máxima de 120 m2 e um só piso de pé-direito
não superior a 2,5 m, bem como deverá ser construída vedação ade-
quada à dignificação do referido arruamento, ao longo da frente para
o mesmo.

4 — A pavimentação dos arruamentos e o tratamento dos espaços
públicos, bem como a realização dos respectivos projectos, deverão
respeitar as indicações de «Caracterização arquitectónica e constru-
tiva» constantes do n.o 2.2.7 do relatório e da planta do arranjo dos
espaços públicos — perfis transversais tipo, constante das peças dese-
nhadas deste Plano.

ANEXO I

Áreas de construção das parcelas A e C

(a construir no lote 2)

Habitação Comércio ou serviços Estacionamento

Lote

Área bruta
de

construção
(metros quadrados)

Pisos
Área

(metros
quadrados)

Estacionamento
necessário

(número de lugares)

Área
(metros

quadrados)

Estacionamento
necessário

(número de lugares)

Circulação
pública
(metros

quadrados)

Área
(metros

quadrados)

Número
de

lugares

1 . . . . . . . . . . . . ± 643 Moradia 643 – – – – – –
2 . . . . . . . . . . . . 164 7 164 3 – – – – –

260 6 260 4 – – – – –
260 5 260 4 – – – – –
260 4 260 4 – – – – –
260 3 260 4 – – – – –
630 2 630 11 – – – – –
675 1 675 14 – – – – –
407 0 – – 407 12 – – 47 (ext.)

2 070 – 1 – – 1 880 94 – 190 Rampa
1 939 – 2 – – – – – 1 939 77

Totais . . . (4) 7 568 – (3) 3 152 42 (3) 2 287 (1) 106 – (4) 2 129 (2) 124

(1) 66 % dos lugares de estacionamento necessários, afectos a comércio e serviços, terão de ser públicos — 70.
(2) 70 lugares serão públicos; todos os restantes poderão ser constituídos em propriedade horizontal.
(3) 3152 m2 + 2287 m2 =5439 m2 [área aproximada dos terrenos (7770 m2) × índice (0,7) = 5439 m2].
(4) Mais 1939 m2 de construção por cada cave de estacionamento (definidas em planta a título indicativo).

Nota. — Lugares de estacionamento necessários de acordo com a Portaria n.o 1182/92 — 148.

ANEXO II

Áreas de construção para a parcela B

(a construir no lote 3)

Habitação Comércio ou serviços Estacionamento

Lote

Área bruta
de

construção
(metros quadrados)

Pisos
Área

(metros
quadrados)

Estacionamento
necessário

(número de lugares)

Área
(metros

quadrados)

Estacionamento
necessário

(número de lugares)

Circulação
pública
(metros

quadrados)

Área
(metros

quadrados)

Número
de

lugares

3 . . . . . . . . . . . . 624 2 624 11 – – – – –
624 1 624 11 – – – – –
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Habitação Comércio ou serviços Estacionamento

Lote

Área bruta
de

construção
(metros quadrados)

Pisos
Área

(metros
quadrados)

Estacionamento
necessário

(número de lugares)

Área
(metros

quadrados)

Estacionamento
necessário

(número de lugares)

Circulação
pública
(metros

quadrados)

Área
(metros

quadrados)

Número
de

lugares

3 . . . . . . . . . . . . 268 0 – – 268 8 – – 28 (ext.)
1 513 – 1 – – 307 9 317 889 23
1 513 – 2 – – 277 8 238 998 32
1 513 – 3 – – – – – 1 513 53

Totais . . . (4) 6 055 – (3) 1 248 22 (3) 852 (1) 25 555 (4) 3 400 (2) 136

(1) 66 % dos lugares de estacionamento necessários, afectos a comércio e serviços, terão de ser públicos — 17.
(2) 17 lugares serão públicos; todos os restantes poderão ser constituídos em propriedade horizontal.
(3) 1248 m2 + 852 m2 = 2100 m2 [área do terreno (3000 m2) × índice (0,7) = 2100m2].
(4) Mais 1513 m2 de construção por cada cave de estacionamento (definidas em planta a título indicativo).

Nota. — Lugares de estacionamento necessários de acordo com a Portaria n.o 1182/92 — 47.

Declaração n.o 294/99 (2.a série). — Torna-se público que a
Assembleia Municipal da Amadora, por deliberações de 9 de Julho
de 1998 e de 4 de Março de 1999, aprovou o Plano de Pormenor
dos Quarteirões 16 e 15 (Parte) — Brandoa, no município da Ama-
dora, cujo Regulamento e planta de síntese se publicam em anexo.

Mais se torna público que esta Direcção-Geral procedeu ao registo
do respectivo Plano com o n.o 03.11.15.02/05-99. P.P., em 5 de Agosto
de 1999.

23 de Agosto de 1999. — Pelo Director-Geral, o Subdirector-Geral,
Jorge Reis Martins.

Regulamento do Plano de Pormenor
dos Quarteirões 16 e 15 (Parte) — Brandoa

Artigo 1.o

O presente Regulamento visa, através de um conjunto de normas
urbanísticas, facilitar a implementação do Plano de Pormenor, regu-
lamentando a constituição e a legalização de lotes, bem como das
construções existentes, e o licenciamento de novas construções.

Artigo 2.o

É obrigatória a apresentação de levantamento topográfico rigoroso
aquando da entrega do projecto de arquitectura.

Artigo 3.o

Nas parcelas n.os 283 e 284 e parte da parcela n.o 282 não será
permitida construção devido ao acentuado declive do terreno, pre-
vendo-se para o local a criação de uma zona verde.

Artigo 4.o

Os alinhamentos das edificações serão paralelos ao eixo das ruas,
com os afastamentos definidos nas peças desenhadas.

Artigo 5.o

A profundidade máxima das empenas das novas construções será
de 12 m, podendo as caves prolongar-se até ao fundo do lote. Excep-
tua-se o lote n.o 37, cuja 1.a cave terá a profundidade idêntica à
do rés-do-chão.

Artigo 6.o

De acordo com o definido nas plantas, serão do município os ter-
renos destinados a arruamentos, passeios e estacionamentos.

Artigo 7.o

Na planta de trabalho é dada uma indicação das cotas de soleira
baseada no levantamento topográfico disponível, devendo ser con-
firmadas ou revistas.
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Artigo 8.o

Sempre que haja habitação no rés-do-chão ou elevador de acesso
aos pisos superiores, a cota de soleira não poderá ultrapassar 10 cm
acima do passeio.

Artigo 9.o

Nas novas construções:

As caves destinar-se-ão exclusivamente a estacionamento e arre-
cadações nos espaços sobrantes;

O rés-do-chão poderá destinar-se a comércio, habitação, serviços
ou indústrias da classe D;

Os restantes pisos poderão destinar-se a habitação ou serviços;
Caso exista sótão, destinar-se-á exclusivamente a arrecadações.

Nos pisos destinados a habitação a altura máxima entre pisos será
de 2,80 m.

Artigo 10.o

O tipo de ocupação terá sempre em conta o número de estacio-
namentos cobertos previstos no PDM.

Artigo 11.o

Nos lotes de gaveto, tratando-se de uma situação de alguma com-
plexidade, foi tomado em conta o preceituado no § 3.o do artigo 62.o
do RGEU.

Artigo 12.o

As construções existentes que possuam as condições necessárias
de estabilidade e mínimas de habitabilidade definidas na Portaria
n.o 243/84, de 17 de Abril, serão susceptíveis de legalização.

Artigo 13.o

No caso de demolição de construções existentes, deverão ser segui-
das as propostas expressas nas plantas e nos quadros.

Artigo 14.o

Os anexos existentes, qualquer que seja a sua utilização, não serão
susceptíveis de legalização.

Artigo 15.o

Todas as edificações deverão ser ligadas às redes de abastecimento
domiciliário de água e electricidade e às redes de drenagem de esgotos
domésticos e pluviais.

Artigo 16.o

Os ramais de ligação aos edifícios deverão ser executados em simul-
tâneo, por forma a coordenar a intervenção das entidades interve-
nientes nas infra-estruturas referidas no artigo anterior, bem como
nas ligações de gás e electricidade, evitando assim sucessivos rom-
pimentos dos pavimentos.

Artigo 17.o

Serão cumpridas as normas internacionais de iluminação pública
e a sua execução estará a cargo da CMA.

Artigo 18.o

O sistema de deposição de resíduos deve ter em conta o regulamento
de resíduos sólidos em vigor no município da Amadora.

Artigo 19.o

Nos casos omissos neste Regulamento serão aplicadas as legislações
em vigor.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Direcção-Geral dos Registos e do Notariado

Despacho n.o 17 889/99 (2.a série). — Por despacho de 30 de
Agosto de 1999 do director-geral, em substituição:

Revogado o despacho de 6 de Agosto de 1999, que nomeava o licen-
ciado Alexandre Leite Soares, conservador dos Registos Civil e
Predial de Paços de Ferreira, para o lugar de conservador interino
da 1.a Secção da Conservatória do Registo Comercial do Porto,
por ter havido erro nos pressupostos da nomeação. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas.)

31 de Agosto de 1999. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.

Despacho n.o 17 890/99 (2.a série). — Por despacho de 30 de
Agosto de 1999 do director-geral, em substituição:

Licenciada Maria Clara da Costa Elvas Quadrado, conservadora do
Registo Predial da Póvoa de Varzim — nomeada interinamente
para o lugar de conservadora da 1.a Secção da Conservatória do
Registo Comercial do Porto. (Não carece de visto do Tribunal de
Contas.)

31 de Agosto de 1999. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.

Despacho n.o 17 891/99 (2.a série). — Por despacho do direc-
tor-geral de 27 de Agosto de 1999:

Susana Lina Teixeira de Lira, Tânia Cristina Luís Correia e João
Andrade de Jesus — contratados em regime de contrato de trabalho
a termo certo, por três meses, automaticamente renovável até ao
limite de um ano, para exercerem funções na Conservatória do
Registo Comercial e de Automóveis do Funchal, com direito a
remuneração mensal correspondente a 100 000$, acrescida de sub-
sídio de alimentação. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

31 de Agosto de 1999. — O Conservador, Fernando Fernandes Gon-
çalves Silva.

Despacho n.o 17 892/99 (2.a série). — Por despacho da sub-
directora-geral de 26 de Agosto de 1999:

Ana Maria Ribeiro da Silva e Belmira Helena Ferreira da
Mota — contratadas, em regime de contrato de trabalho a termo
certo, por três meses, automaticamente renovável até ao limite de
um ano, para exercerem funções na 1.a Conservatória do Registo
Civil de Vila Nova de Gaia, com direito à remuneração mensal
correspondente a 100 000$, acrescida do subsídio de alimentação.
(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Agosto de 1999. — O Conservador, Luís Filipe Pereira Pinto
de Azevedo.

Despacho n.o 17 893/99 (2.a série). — Por despacho do direc-
tor-geral de 18 de Agosto de 1999:

Elisabete Costa de Sousa — contratada, em regime de contrato de
trabalho a termo certo, por três meses, automaticamente renovável
até ao limite de um ano, para exercer funções na Conservatória
do Registo Predial de Ourém, com direito a remuneração mensal
correspondente a 100 000$, acrescida do subsídio de refeição. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

1 de Setembro de 1999. — O Conservador, Martinho do Carmo
Marques.

Despacho n.o 17 894/99 (2.a série). — Por despacho de 31 de
Agosto de 1999 do director-geral, em substituição:

Artur Manuel da Mata Fernandes Pereira, assistente administrativo
especialista (2.o escalão, índice 270) do quadro de pessoal desta
Direcção-Geral — promovido, precedendo concurso, a chefe de sec-
ção (1.o escalão, índice 330) do quadro de pessoal da Direcção-Geral
dos Registos e do Notariado, sendo exonerado do cargo anterior
à data da aceitação no novo lugar. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas.)

1 de Setembro de 1999. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.

Rectificação n.o 2126/99. — Por ter havido lapso na publicação
do despacho n.o 14 572/99, inserto no Diário da República, 2.a série,
n.o 176, de 30 de Julho de 1999, a p. 11 245, referente a contratos,
rectifica-se que onde se lê «Ricardo Manuel Gonçalves Silva, Rita
Isabel Vasco Caeiro» deve ler-se «Ricardo Manuel Gonçalves da Silva
de Deus, Rita Isabel Vasco Caceiro».

31 de Agosto de 1999. — A Subdirectora-Geral, Maria Celeste
Ramos.

Rectificação n.o 2127/99. — Por ter saído com inexactidão o aviso
n.o 13 163/99 (2.a série), relativo ao início de funcionamento autónomo
da Conservatória do Registo Civil de Sesimbra, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 197, de 24 de Agosto de 1999, rectifica-se
a integração dos funcionários nos respectivos quadros. Assim, onde
se lê:

«Conservatória do Registo Predial:

Segundo-ajudante — vago.»

deve ler-se:

«Conservatória do Registo Predial:

Segundo-ajudante Anabela Delgado dos Santos Marcelo de
Sousa Dias.»

31 de Agosto de 1999. — O Director-Geral, em substituição, Carlos
Manuel Santana Vidigal.

Direcção-Geral dos Serviços Judiciários

Despacho (extracto) n.o 17 895/99 (2.a série). — Por meu des-
pacho de 27 de Agosto de 1999:

Maria Cristina Vieira Robalo Fonseca Venâncio, técnica auxiliar de
2.a classe do quadro de pessoal da Direcção-Geral dos Serviços
Judiciários — nomeada definitivamente, precedendo concurso e
estágio, operadora de sistemas de 2.a classe do quadro de pessoal
desta Direcção-Geral. (Não carece de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

30 de Agosto de 1999. — O Subdirector-Geral, Domingos Baptista.

Instituto de Medicina Legal de Coimbra

Rectificação n.o 2128/99. — Concurso n.o 5/99 — concurso interno
geral de ingresso para a categoria de enfermeiro graduado. — Para os
devidos efeitos, rectifica-se o aviso de abertura do concurso acima
indicado, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 178, de 2
de Agosto de 1999, passando o n.o 8 do mesmo aviso a ter nova
redacção, conforme seguidamente se indica.

Deste modo, onde se lê:
«8 — Métodos de selecção — o método de selecção a utilizar é

o de avaliação curricular e a classificação final será atribuída de acordo
com o n.o 2 do artigo 34.o e com a alínea a) do n.o 1 do artigo 34.o
do citado Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, com a nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 412/98, de 30 de Dezembro.

8.1 — A avaliação curricular terá como factores de apreciação a
nota final do curso de formação básica, a formação profissional, a
experiência profissional e as habilitações académicas.

8.1.1 — Nota final do curso de formação básica — classificação
constante no documento que habilita ao exercício de enfermagem.

8.1.2 — Formação profissional (até 20 valores):

Sem formação profissional — 10 valores;
Por cada hora de participação como formando em acções de

formação — 0,04 valores;
Por cada hora de participação como formador/palestrante — 0,06

valores;
Por cada organização de acções de formação — 0,3 valores;
Por cada artigo/trabalho escrito/falado de carácter científico/for-

mativo em órgãos de comunicação social — 0,5 valores.

8.1.3 — Experiência profissional (até 20 valores):

Sem experiência profissional — 10 valores;
Por cada mês completo de serviço em centros de saúde — 0,15

valores;
Por cada mês completo de exercício noutros serviços — 0,08

valores.

8.1.4 — Habilitações académicas:

Sem bacharelato em Enfermagem — 16 valores;
Com bacharelato em Enfermagem ou equivalente — 18 valores;
Com licenciatura em Enfermagem ou equivalente — 20 valores.
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8.2 — A classificação final será obtida com a aplicação da seguinte
fórmula:

CF=(6×NC)+(4×FP)+(9×EP)+(1×HA)
20

em que:

CF=classificação final;
NC=nota final do curso de formação básica;
FP=formação profissional;
EP=experiência profissional;
HA=habilitações académicas.»

deve ler-se:

«8 — Métodos de selecção — o método de selecção a utilizar é
o de avaliação curricular e a classificação final será atribuída de acordo
com o n.o 2 do artigo 34.o e com a alínea a) do n.o 1 do artigo 34.o
do referido Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, com a nova
redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 412/98, de 30 de Dezembro.

8.1 — Assim:

CF=(HA×2)+(HP×6)+(EP×7)+(FP×6)
20

sendo:

CF=classificação final;
HA=habilitações académicas;
HP=habilitações profissionais;
EP=experiência profissional;
FP=formação profissional.

8.2 — Critérios para a quantificação dos componentes para a ava-
liação curricular:

8.2.1 — HA=habilitações académicas, até ao limite de 20 pontos.
A ponderação refere-se aos cursos completos devidamente docu-

mentados; sem bacharelato: 16 pontos; com bacharelato ou equiva-
lente: 18 pontos; com licenciatura ou equivalente: 20 pontos.

8.2.2 — HP=habilitações profissionais. Nota final do curso de for-
mação básica — classificação constante do documento que habilita
ao exercício de enfermagem.

8.2.3 — EP=experiência profissional — até ao limite de 20 pontos.
A fim de ser possível atribuir as pontuações no seu máximo rigor,

no que diz respeito à contagem do tempo (dias), entendeu-se esta-
belecer uma fórmula que permita atribuir correctamente as pon-
tuações.

Assim teremos:

P=N.o/dias×2
T

A pontuação (P) obtida será o resultado do tempo de serviço,
expresso em dias, vezes o coeficiente 2 (dois) sobre (T)
(tempo/ano=365).

8.2.4 — FP=formação profissional — até ao limite de 20 pontos.
Deverá ser ponderada somente a formação profissional que resulta

da participação do enfermeiro na área da formação como formando
e como formador, com acções devidamente documentadas.

8.2.4.1 — Formação profissional como formando, até ao limite de
17 pontos. Nesta formação só serão ponderadas as acções que tenham
decorrido após a conclusão do curso de base, até ao dia de abertura
do concurso, nas acções organizadas e realizadas por serviços depen-
dentes do Ministério da Saúde, por escolas de enfermagem, por sin-
dicatos de enfermeiros, por associações de enfermeiros ou organi-
zações de formação consideradas idóneas, cujos documentos venham
assinados pelos respectivos dirigentes e indiquem o número de horas
e dias de duração.

Nos casos que estejam reunidos os pressupostos antes referidos
e não estejam indicadas o número de horas mas sim dias, conside-
rar-se-ão quatro horas/dia. No caso das acções de formação em serviço
em que não estejam indicadas as horas considerar-se-á uma hora
por acção.

8.2.4.2 — Formação profissional como formador, até ao limite de
3 pontos, Entender-se-á como a actividade que o enfermeiro desen-
volveu no âmbito da enfermagem nas áreas pedagógicas (aulas ou
prelecções, fora do exercício regular da docência) e em estudos sobre
problemas de enfermagem, devidamente documentados.

8.2.4.3 — Para a formação enquanto formando, até ao limite de
17 pontos, a ponderação será a seguinte:

Sem experiência — 5 pontos;
Por cada quatro horas de formação — 1 ponto.

8.2.4.4 — Para a formação enquanto formador, até ao limite de
3 pontos, a ponderação será a seguinte:

0,6 pontos por actividade.

8.3 — Dadas as especificidades do trabalho a desenvolver no âmbito
da clínica médico-legal, será dada preferência a candidatos com expe-
riência na área de neurocirurgia.»

5 de Agosto de 1999. — O Secretário, Fernando Monteiro.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Direcção Regional do Alentejo
do Ministério da Economia

Aviso n.o 13 888/99 (2.a série). — 1 — Nos termos do disposto
no Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por
despacho de 16 de Agosto de 1999 do director regional do Alentejo
do Ministério da Economia, se encontra aberto concurso interno de
acesso geral para o preenchimento de uma vaga na categoria de técnico
especialista da carreira técnica do quadro de pessoal da Direcção
Regional do Alentejo do Ministério da Economia, constante no
mapa IV anexo à Portaria n.o 443/99, de 18 de Junho.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga men-
cionada, caducando com o seu preenchimento, nos termos do n.o 4
do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

3 — Conteúdo funcional — competem genericamente ao técnico
funções de estudo e aplicação de métodos e processos de natureza
técnica nos domínios da função disciplinadora das actividades da admi-
nistração energética, industrial, qualidade industrial e dos recursos
geológicos, executados com autonomia e responsabilidade e enqua-
drados em planificação estabelecida, requerendo uma especialização
e conhecimentos profissionais adquiridos através de um curso superior.

4 — Legislação aplicável:

Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro,
e pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho;

Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.o 175/98, de 2 de Julho;
Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações

introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho;
Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro.

5 — Requisitos gerais e especiais de admissão — poderão candi-
datar-se os funcionários que até ao termo do prazo fixado para apre-
sentação de candidaturas:

a) Satisfaçam as condições previstas no artigo 29.o do Decre-
to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;

b) Sejam técnicos principais com, pelo menos, três anos na res-
pectiva categoria classificados de Muito bom ou cinco anos
classificados de Bom.

6 — Local e condições de trabalho — os lugares a concurso
situam-se na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da Eco-
nomia, Rua da República, 40, 7000-656 Évora. O vencimento é o
correspondente ao escalão previsto para a categoria de técnico de
1.a classe. As regalias sociais são as genericamente vigentes para os
funcionários da administração pública central.

7 — Apresentação das candidaturas:
7.1 — Prazo — 10 dias úteis a contar da data da publicação do

presente aviso de abertura.
7.2 — Formalização das candidaturas — as candidaturas devem ser

formalizadas mediante requerimento dirigido ao director regional do
Alentejo do Ministério da Economia, podendo ser entregue pessoal-
mente ou remetido pelo correio, em carta registada com aviso de
recepção, para esta Direcção Regional, dele devendo constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, estado civil, número e data do
bilhete de identidade e serviço que o emitiu), residência,
código postal e telefone;

b) Referência da vaga e do concurso a que se candidata;
c) Habilitações literárias;
d) Categoria que actualmente detém no serviço a que pertence

e natureza do vínculo;
e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam

dever apresentar por serem relevantes para a apreciação do
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seu mérito, os quais só serão tidos em conta pelo júri se
devidamente comprovados;

f) Menção expressa dos documentos anexos ao requerimento.

7.3 — O requerimento deverá ser acompanhado obrigatoriamente
da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado, do certificado de habi-
litações literárias;

b) Declaração autenticada do serviço, especificando o conjunto
de tarefas e responsabilidades cometidas ao candidato, bem
como o período a que as mesmas se reportam;

c) Documentos comprovativos das habilitações e qualificações
profissionais, com indicação das entidades que as promoveram
e respectiva duração;

d) Declaração, sob compromisso de honra, de que possui os
requisitos gerais de provimento em funções públicas, nos ter-
mos do n.o 2 do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho;

e) Fotocópias autenticadas das fichas de notação relativas à clas-
sificação de serviço reportada aos anos relevantes para efeito
de promoção, com indicação da menção qualitativa e quan-
titativa;

f) Declaração, passada e autenticada pelo serviço a que o can-
didato pertence, da qual conste a existência e a natureza do
vínculo à função pública, a categoria que detém e a anti-
guidade nessa categoria, na carreira e na função pública, con-
tada em anos, meses e dias;

g) Curriculum vitae detalhado e devidamente assinado, em tri-
plicado, dele devendo constar outros elementos facultativos
que os candidatos entendam dever especificar para melhor
apreciação do seu mérito.

7.4 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
7.5 — Os candidatos em exercício de funções na Direcção Regional

do Alentejo do Ministério da Economia estão dispensados de apre-
sentar os documentos comprovativos referidos no n.o 7.3, desde que
se encontrem arquivados no respectivo processo individual.

8 — Métodos de selecção:
8.1 — Nos termos do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de

11 de Julho, os métodos de selecção a utilizar são os seguintes:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

8.2 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam das actas das reuniões do júri
do concurso, as quais serão facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

9 — Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso
de dúvida sobre a situação que descrevem, a apresentação de docu-
mentos comprovativos das suas declarações.

10 — A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas, nos prazos estabelecidos, nesta Direcção Regional, durante
as horas normais de expediente.

11 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — Engenheiro Bernardino Miguel Marmelada
Piteira, director de serviços.

Vogais efectivos:

Engenheiro Francisco António Canhoto Manteigas, chefe
de divisão.

Dr.a Maria da Conceição Mira Mirador Fernandes, técnica
superior principal.

Vogais suplentes:

Engenheira Maria João Raposo da Silva Figueira, técnica
superior de 2.a classe.

Engenheiro António José Calado de Brito Martins, técnico
superior de 2.a classe.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.o vogal efectivo.

16 de Agosto de 1999. — O Director Regional, Vítor Jaime Ribeiro
dos Santos.

Aviso n.o 13 889/99 (2.a série). — 1 — Nos termos do disposto
no Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por
despacho de 16 de Agosto de 1999 do director regional do Alentejo
do Ministério da Economia, se encontra aberto concurso interno de
acesso geral para o preenchimento de uma vaga na categoria de técnico
de 1.a classe da carreira técnica do quadro de pessoal da Direcção

Regional do Alentejo do Ministério da Economia, constante no
mapa IV anexo à Portaria n.o 443/99, de 18 de Junho.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga men-
cionada, caducando com o seu preenchimento, nos termos do n.o 4
do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

3 — Conteúdo funcional — competem genericamente ao técnico
funções de estudo e aplicação de métodos e processos de natureza
técnica nos domínios da função disciplinadora das actividades da admi-
nistração energética, industrial, qualidade industrial e dos recursos
geológicos, executados com autonomia e responsabilidade e enqua-
drados em planificação estabelecida, requerendo uma especialização
e conhecimentos profissionais adquiridos através de um curso superior.

4 — Legislação aplicável:

Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro,
e pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho;

Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.o 175/98, de 2 de Julho;
Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações

introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho;
Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro.

5 — Requisitos gerais e especiais de admissão — poderão candi-
datar-se os funcionários que até ao termo do prazo fixado para apre-
sentação de candidaturas:

a) Satisfaçam as condições previstas no artigo 29.o do Decre-
to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;

b) Sejam técnicos de 2.a classe com, pelo menos, três anos na
respectiva categoria classificados de Muito bom ou cinco anos
classificados de Bom.

6 — Local e condições de trabalho — os lugares a concurso
situam-se na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da Eco-
nomia, Rua da República, 40, 7000-656 Évora. O vencimento é o
correspondente ao escalão previsto para a categoria de técnico de
1.a classe. As regalias sociais são as genericamente vigentes para os
funcionários da administração pública central.

7 — Apresentação das candidaturas:
7.1 — Prazo — 10 dias úteis a contar da data da publicação do

presente aviso de abertura.
7.2 — Formalização das candidaturas — as candidaturas devem ser

formalizadas mediante requerimento dirigido ao director regional do
Alentejo do Ministério da Economia, podendo ser entregue pessoal-
mente ou remetido pelo correio, em carta registada com aviso de
recepção, para esta Direcção Regional, dele devendo constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, estado civil, número e data do
bilhete de identidade e serviço que o emitiu), residência,
código postal e telefone;

b) Referência da vaga e do concurso a que se candidata;
c) Habilitações literárias;
d) Categoria que actualmente detém no serviço a que pertence

e natureza do vínculo;
e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam

dever apresentar por serem relevantes para a apreciação do
seu mérito, os quais só serão tidos em conta pelo júri se
devidamente comprovados;

f) Menção expressa dos documentos anexos ao requerimento.

7.3 — O requerimento deverá ser acompanhado obrigatoriamente
da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado, do certificado de habi-
litações literárias;

b) Declaração autenticada do serviço, especificando o conjunto
de tarefas e responsabilidades cometidas ao candidato, bem
como o período a que as mesmas se reportam;

c) Documentos comprovativos das habilitações e qualificações
profissionais, com indicação das entidades que as promoveram
e respectiva duração;

d) Declaração, sob compromisso de honra, de que possui os
requisitos gerais de provimento em funções públicas, nos ter-
mos do n.o 2 do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho;

e) Fotocópias autenticadas das fichas de notação relativas à clas-
sificação de serviço reportada aos anos relevantes para efeito
de promoção, com indicação da menção qualitativa e quan-
titativa;

f) Declaração, passada e autenticada pelo serviço a que o can-
didato pertence, da qual conste a existência e a natureza do
vínculo à função pública, a categoria que detém e a anti-
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guidade nessa categoria, na carreira e na função pública, con-
tada em anos, meses e dias;

g) Curriculum vitae detalhado e devidamente assinado, em tri-
plicado, dele devendo constar outros elementos facultativos
que os candidatos entendam dever especificar para melhor
apreciação do seu mérito.

7.4 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
7.5 — Os candidatos em exercício de funções na Direcção Regional

do Alentejo do Ministério da Economia estão dispensados de apre-
sentar os documentos comprovativos referidos no n.o 7.3, desde que
se encontrem arquivados no respectivo processo individual.

8 — Métodos de selecção:
8.1 — Nos termos do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de

11 de Julho, os métodos de selecção a utilizar são os seguintes:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

8.2 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam das actas das reuniões do júri
do concurso, as quais serão facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

9 — Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso
de dúvida sobre a situação que descrevem, a apresentação de docu-
mentos comprovativos das suas declarações.

10 — A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas, nos prazos estabelecidos, nesta Direcção Regional, durante
as horas normais de expediente.

11 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — Engenheiro Francisco António Canhoto Mantei-
gas, chefe de divisão.

Vogais efectivos:

Engenheiro António José Calado de Brito Martins, técnico
superior de 2.a classe.

Engenheira Maria João Raposo da Silva Figueira, técnica
superior de 2.a classe.

Vogais suplentes:

Dr.a Maria da Conceição Mira Mirador Fernandes, técnica
superior principal.

Engenheiro Luís Alberto de Lacerda Morais, técnico supe-
rior de 1.a classe.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.o vogal efectivo.

16 de Agosto de 1999. — O Director Regional, Vítor Jaime Ribeiro
dos Santos.

Aviso n.o 13 890/99 (2.a série). — 1 — Nos termos do disposto
no Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, faz-se público que, por
despacho de 16 de Agosto de 1999 do director regional do Alentejo
do Ministério da Economia, se encontra aberto concurso interno de
acesso geral para o preenchimento de uma vaga de assessor da carreira
técnica superior do quadro de pessoal da Direcção Regional do Alen-
tejo do Ministério da Economia, constante no mapa IV anexo à Portaria
n.o 443/99, de 18 de Junho.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga men-
cionada, caducando com o seu preenchimento, nos termos do n.o 4
do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.

3 — Conteúdo funcional — competem genericamente ao assessor
funções consultivas de natureza científico-técnica nos domínios de
função disciplinadora das actividades da administração energética,
industrial, qualidade industrial e dos recursos geológicos, exigindo
um elevado grau de qualificação, de responsabilidade, iniciativa e
autonomia, assim como um domínio total da área de especialização
e uma visão global de administração que permita a interligação de
vários quadrantes e domínios de actividade, tendo em vista a pre-
paração de decisão superior.

4 — Legislação aplicável:

Decreto-Lei n.o 248/85, de 15 de Julho, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro,
e pela Lei n.o 44/99, de 11 de Junho;

Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.o 175/98, de 2 de Julho;
Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações

introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho;
Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro.

5 — Requisitos gerais e especiais de admissão — poderão candi-
datar-se os funcionários que até ao termo do prazo fixado para apre-
sentação de candidaturas:

a) Satisfaçam as condições previstas no artigo 29.o do Decre-
to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;

b) Sejam técnicos superiores principais com, pelo menos, três
anos na respectiva categoria classificados de Muito bom ou
cinco anos classificados de Bom.

6 — Local e condições de trabalho — os lugares a concurso
situam-se na Direcção Regional do Alentejo do Ministério da Eco-
nomia, Rua da República, 40, 7000-656 Évora. O vencimento é o
correspondente ao escalão previsto para a categoria de técnico de
1.a classe. As regalias sociais são as genericamente vigentes para os
funcionários da administração pública central.

7 — Apresentação das candidaturas:
7.1 — Prazo — 10 dias úteis a contar da data da publicação do

presente aviso de abertura.
7.2 — Formalização das candidaturas — as candidaturas devem ser

formalizadas mediante requerimento dirigido ao director regional do
Alentejo do Ministério da Economia, podendo ser entregue pessoal-
mente ou remetido pelo correio, em carta registada com aviso de
recepção, para esta Direcção Regional, dele devendo constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, estado civil, número e data do
bilhete de identidade e serviço que o emitiu), residência,
código postal e telefone;

b) Referência da vaga e do concurso a que se candidata;
c) Habilitações literárias;
d) Categoria que actualmente detém no serviço a que pertence

e natureza do vínculo;
e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam

dever apresentar por serem relevantes para a apreciação do
seu mérito, os quais só serão tidos em conta pelo júri se
devidamente comprovados;

f) Menção expressa dos documentos anexos ao requerimento.

7.3 — O requerimento deverá ser acompanhado obrigatoriamente
da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado, do certificado de habi-
litações literárias;

b) Declaração autenticada do serviço, especificando o conjunto
de tarefas e responsabilidades cometidas ao candidato, bem
como o período a que as mesmas se reportam;

c) Documentos comprovativos das habilitações e qualificações
profissionais, com indicação das entidades que as promoveram
e respectiva duração;

d) Declaração, sob compromisso de honra, de que possui os
requisitos gerais de provimento em funções públicas, nos ter-
mos do n.o 2 do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de
11 de Julho;

e) Fotocópias autenticadas das fichas de notação relativas à clas-
sificação de serviço reportada aos anos relevantes para efeito
de promoção, com indicação da menção qualitativa e quan-
titativa;

f) Declaração, passada e autenticada pelo serviço a que o can-
didato pertence, da qual conste a existência e a natureza do
vínculo à função pública, a categoria que detém e a anti-
guidade nessa categoria, na carreira e na função pública, con-
tada em anos, meses e dias;

g) Curriculum vitae detalhado e devidamente assinado, em tri-
plicado, dele devendo constar outros elementos facultativos
que os candidatos entendam dever especificar para melhor
apreciação do seu mérito.

7.4 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
7.5 — Os candidatos em exercício de funções na Direcção Regional

do Alentejo do Ministério da Economia estão dispensados de apre-
sentar os documentos comprovativos referidos no n.o 7.3, desde que
se encontrem arquivados no respectivo processo individual.

8 — Métodos de selecção:
8.1 — Nos termos do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de

11 de Julho, os métodos de selecção a utilizar são os seguintes:

a) Avaliação curricular;
b) Concurso de provas públicas, que consistirá numa prova oral,

para apreciação e discussão do currículo profissional do can-
didato, ou de trabalho por este apresentado para o efeito.

8.2 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam das actas das reuniões do júri
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do concurso, as quais serão facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

9 — Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso
de dúvida sobre a situação que descrevem, a apresentação de docu-
mentos comprovativos das suas declarações.

10 — A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas, nos prazos estabelecidos, nesta Direcção Regional, durante
as horas normais de expediente.

11 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — Engenheiro Bernardino Miguel Marmelada
Piteira, director de serviços.

Vogais efectivos:

Engenheiro Vítor Manuel Dias Duque, director de serviços.
Engenheiro Raul Nascimento Mateus, director de serviços.

Vogais suplentes:

Engenharia Maria Natália Gonçalves da Silva Gaspar, direc-
tora de serviços.

Engenheiro Francisco António Canhoto Manteigas, chefe
de divisão.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.o vogal efectivo.

16 de Agosto de 1999. — O Director Regional, Vítor Jaime Ribeiro
dos Santos.

Direcção Regional do Centro do Ministério da Economia

Despacho n.o 17 896/99 (2.a série). — Por despachos de 20 de
Agosto de 1999 do conselho de administração dos Serviços Muni-
cipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra e de 31 de Agosto
de 1999 do director da Direcção Regional do Centro do Ministério
da Economia:

Maria Lúcia Leitão Jorge Marques de Almeida Monteiro, técnica
superior principal do quadro de pessoal dos Serviços Municipa-
lizados de Transportes Urbanos de Coimbra — autorizada a sua
transferência, com a mesma categoria, para o quadro de pessoal
da Direcção Regional do Centro do Ministério da Economia, a
partir de 16 de Setembro de 1999, considerando-se exonerada do
lugar anterior a partir da aceitação do novo lugar. (Não carece
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

1 de Setembro de 1999. — O Director Regional, Mário Silva.

Instituto Nacional de Formação Turística

Rectificação n.o 2129/99. — Por ter saído com inexactidão no
Diário da República, 2.a série, n.o 199, de 26 de Agosto de 1999,
a p. 12 750, rectifica-se que onde se lê «escalão 1, índice 265» deve
ler-se «escalão 1, índice 285».

26 de Agosto de 1999. — Pelo Director-Geral, (Assinatura ilegível.)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Gabinete do Secretário de Estado
do Desenvolvimento Rural

Despacho n.o 17 897/99 (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 116/98, de 5 de Maio, reconheço à
Dr.a Guida Maria Franco Martins Vieira de Brito, nomeada técnica
superior de 1.a classe da carreira de médico veterinário da Câmara
Municipal de Guimarães, conforme aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 143, de 22 de Junho de 1999, e termo de aceitação
de 22 do mesmo mês, o direito ao abono da remuneração a cargo
do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas,
de harmonia com o n.o 1 do artigo 5.o do referido diploma.

2 de Agosto de 1999. — O Secretário de Estado do Desenvolvi-
mento Rural, Victor Manuel Coelho Barros.

Despacho n.o 17 898/99 (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 116/98, de 5 de Maio, reconheço ao
Dr. José António Vieira Leite, nomeado técnico superior principal
da carreira de médico veterinário da Câmara Municipal de Vieira
do Minho, conforme despacho do presidente da Câmara de 5 de
Julho de 1999, por se tratar de um único candidato, e termo de acei-
tação de 7 do mesmo mês, o direito ao abono da remuneração a
cargo do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas, de harmonia com o n.o 1 do artigo 5.o do referido diploma.

4 de Agosto de 1999. — O Secretário de Estado do Desenvolvi-
mento Rural, Victor Manuel Coelho Barros.

Despacho n.o 17 899/99 (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 116/98, de 5 de Maio, reconheço ao
Dr. Jorge Manuel Pinto Salústio, nomeado assessor da carreira de
médico veterinário da Câmara Municipal de Santo Tirso, conforme
aviso publicado no Diário da República, 3.a série, n.o 131, de 7 de
Junho de 1999, e termo de aceitação de 7 do mesmo mês, o direito
ao abono da remuneração a cargo do Ministério da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, de harmonia com o n.o 1 do
artigo 5.o do referido diploma.

9 de Agosto de 1999. — O Secretário de Estado do Desenvolvi-
mento Rural, Victor Manuel Coelho Barros.

Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes

Despacho n.o 17 900/99 (2.a série). — Por despacho de 31 de
Agosto de 1999 do director regional de Agricultura de Trás-os-Montes:

Francisco José Ferreira da Rocha e José Armindo Fialho Gomes,
estagiários da carreira de engenheiro — nomeados definitivamente
na categoria de técnico superior de 2.a classe da carreira de enge-
nheiro para o quadro da Direcção Regional de Agricultura de Trás-
-os-Montes. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Agosto de 1999. — O Director Regional, Jorge M. T. Azevedo.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção Regional de Educação do Norte

Escola E. B. 2, 3 de Sernancelhe

Aviso n.o 13 891/99 (2.a série). — Nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.o 497/88, de 30 de Dezembro, e de acordo com o esta-
tuído no n.o 1 do artigo 132.o do ECD e no n.o 4 do artigo 104.o
do mesmo diploma, avisa-se que se encontra afixada, para consulta
na sala de convívio dos professores desta Escola, a lista de antiguidade
do pessoal docente, com referência ao ano lectivo de 1998-1999.

Os docentes têm 30 dias a contar da data da publicação deste
aviso para reclamação ao dirigente máximo.

31 de Agosto de 1999. — A Presidente do Conselho Executivo,
Lucinda de Jesus Grandão Tomé de Almeida Pinto.

Inspecção-Geral da Educação

Louvor n.o 472/99. — O inspector principal Casimiro Augusto
Campos Barbosa, aposentado, a seu pedido, em 2 de Fevereiro de
1999, exerceu as funções inerentes à sua categoria profissional no
âmbito das competências da Inspecção-Geral da Educação, prefe-
rencialmente ao serviço da respectiva Delegação Regional do Norte.

Foram-lhe reconhecidas pela Delegação Regional do Norte da Ins-
pecção-Geral da Educação qualidades profundamente humanas e ele-
vados índices de competência e de dedicação profissionais, traduzidos
num desempenho sempre pautado por indicadores de dignidade e
rigor, que contribuíram para o aperfeiçoamento da acção educativa
das escolas e para o prestígio da instituição que serviu, pelo que,
por proposta da respectiva delegada regional, lhe faço louvor público.

20 de Agosto de 1999. — A Inspectora-Geral, Maria José Rau.

Louvor n.o 473/99. — A inspectora principal Maria Alice da Silva
Araújo, aposentada, a seu pedido, em 5 de Fevereiro de 1999, exerceu
as funções inerentes à sua categoria profissional no âmbito das com-
petências da Inspecção-Geral da Educação, preferencialmente ao ser-
viço da respectiva Delegação Regional do Norte.
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Foram-lhe reconhecidas pela Delegação Regional do Norte da Ins-
pecção-Geral da Educação qualidades profundamente humanas e ele-
vados índices de competência e de dedicação profissionais, traduzidos
num desempenho sempre pautado por indicadores de dignidade e
rigor, que contribuíram para o aperfeiçoamento da acção educativa
das escolas e para o prestígio da instituição que serviu, pelo que,
por proposta da respectiva delegada regional, lhe faço louvor público.

20 de Agosto de 1999. — A Inspectora-Geral, Maria José Rau.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde

Despacho n.o 17 901/99 (2.a série). — O Decreto-Lei n.o 196/99,
de 8 de Junho, estabelece no seu artigo 9.o que a coordenação sectorial
ao nível de cada ministério deverá ser exercida por uma entidade
que tenha competências específicas na área da informática, ou outra
que seja considerada com vocação para cumprir os objectivos fixados
por aquele diploma.

Sendo o Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde
o organismo que, no âmbito do Ministério da Saúde, detém atribuições
específicas na área da coordenação, concepção e desenvolvimento
de sistemas informáticos, determino:

Ao abrigo do n.o 1 do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 196/99, de
8 de Junho, é designada entidade de coordenação sectorial no âmbito
do Ministério da Saúde o Instituto de Gestão Informática e Financeira
da Saúde.

23 de Agosto de 1999. — O Secretário de Estado da Saúde, Fran-
cisco Ventura Ramos.

Departamento de Recursos Humanos da Saúde

Aviso n.o 13 892/99 (2.a série). — Nos termos do disposto no
artigo 15.o do Regulamento do Estágio de Carreira dos Técnicos Supe-
riores de Saúde, aprovado pela Portaria n.o 796/94, de 7 de Setembro,
faz-se pública a lista de classificação final do concurso de admissão
a estágio de especialidade da carreira de técnico superior de saúde,
ramo de engenharia sanitária (três vagas), aberto pelo aviso
n.o 18 465/98 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
de 25 de Novembro de 1998, com as alterações introduzidas pelo
aviso n.o 1425/99 (2.a série), publicado no Diário da República, 2.a série,
de 27 de Janeiro de 1999, e pelo aviso n.o 9897/99 (2.a série), publicado
no Diário da República, 2.a série, de 11 de Junho de 1999, homologada
por despacho da Ministra da Saúde de 27 de Agosto de 1999:

Candidatos admitidos:
Valores

1.o Carla Maria Garcia Henriques Barreiros . . . . . . . . . . . . . . . 16,2
2.o Maria João Silva Leite Carvalho Pedroso . . . . . . . . . . . . . . . 15,9
3.o Ana Isabel dos Reis e Sousa Piedade Abreu . . . . . . . . . . . . . 15,2
4.o Maria Cristina Leite de Castro Fraga Amaral . . . . . . . . . . . 15
5.oAna Maria de Freitas Cruz Nogueira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,9
6.o Ana Luísa Abreu Ferreira de Sousa Risota . . . . . . . . . . . . . . 14,6
7.o Maria Isabel Landeiro Bargão Pires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,4
8.oAlexandra Manuela Pereira Pinto de Oliveira Dias . . . . . . . 13,9
9.o Susana Isabel Gomes Simões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,7
10.o Aida Cristina Militão Soares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,5

Candidata excluída por ter faltado à entrevista:

Ana Maria de Moura Figueira.

1 de Setembro de 1999. — A Directora-Geral, Luísa Nascimento.

Direcção-Geral da Saúde

Administração Regional de Saúde do Alentejo

Sub-Região de Saúde de Portalegre

Aviso n.o 13 893/99 (2.a série). — Concurso interno geral de acesso
para provimento de vagas na categoria de enfermeiro especia-
lista. — 1 — Faz-se público que, por despacho de 30 de Agosto de
1999 do coordenador da Sub-Região de Saúde de Portalegre, por
delegação, se encontra aberto pelo prazo de 15 dias consecutivos,
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República,

concurso interno geral de acesso para provimento de lugares vagos
na categoria de enfermeiro especialista da carreira de enfermagem
do quadro de pessoal dos centros de saúde da Sub-Região de Saúde
de Portalegre, aprovado pela Portaria n.o 772-B/96, de 31 de Dezem-
bro, nas seguintes áreas e com a seguinte distribuição:

Referência A — enfermagem na área de saúde na comuni-
dade/saúde pública:

Centro de Saúde de Alter do Chão — 1 lugar;
Centro de Saúde de Arronches — 1 lugar;
Centro de Saúde de Avis — 1 lugar;
Centro de Saúde de Campo Maior — 1 lugar;
Centro de Saúde de Castelo de Vide — 1 lugar;
Centro de Saúde de Crato — 1 lugar;
Centro de Saúde de Elvas — 3 lugares;
Centro de Saúde de Fronteira — 1 lugar;
Centro de Saúde de Gavião — 1 lugar;
Centro de Saúde de Marvão — 1 lugar;
Centro de Saúde de Monforte — 1 lugar;
Centro de Saúde de Montargil — 1 lugar;
Centro de Saúde de Nisa — 1 lugar;
Centro de Saúde de Ponte de Sor — 1 lugar;
Centro de Saúde de Sousel — 1 lugar.

Referência B — enfermagem na área de saúde infantil e pediá-
trica:

Centro de Saúde de Ponte de Sor — 1 lugar.

2 — Prazo de validade — o concurso esgota-se com o preenchi-
mento dos lugares referidos no n.o 1.

3 — Local de trabalho — os locais de trabalho são nos centros de
saúde mencionados no n.o 1 do presente aviso.

4 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelo dis-
posto nos Decretos-Leis n.os 427/89, de 7 de Dezembro, 437/91, de
8 de Novembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 412/98, de 30 de Dezembro, 442/91, de 15 de Novembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 6/96, de 31 de Janeiro.

5 — Remuneração — a remuneração mensal a atribuir é a corres-
pondente à categoria de enfermeiro especialista, estabelecida para
a respectiva categoria na tabela anexa ao Decreto-Lei n.o 412/98,
de 30 de Dezembro, e as regalias sociais serão as genericamente vigen-
tes para a função pública.

6 — Conteúdo funcional — o conteúdo funcional dos lugares a pro-
ver é o constante do n.o 2 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 437/91,
de 8 de Novembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 412/98, de 30 de Dezembro.

7 — Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 — Requisitos gerais — os constantes do n.o 3 do artigo 27.o

do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro.
7.2 — Requisitos especiais — os constantes do n.o 3 do artigo 11.o

do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.o 412/98, de 30 de Dezembro.

8 — Método de selecção — avaliação curricular, de acordo com o
n.o 4 do artigo 34.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 412/98, de 30 de
Dezembro.

Fórmula a aplicar:

CF=(EP×10)+(FP×6)+(HA×2)+(AGC×2)
20

sendo que:

CF=classificação final, até ao máximo de 20 valores, arredon-
dados até às décimas;

EP=experiência profissional, até 20 valores;
FP=formação profissional, até 20 valores;
HA=habilitações literárias, até 20 valores;
AGC=apreciação global do currículo, até 20 valores.

Critérios de desempate:

1) Ser enfermeiro especialista;
2) Desempenhar funções em centros de saúde da Sub-Região

de Portalegre;
3) Maior tempo na função pública.

Se persistir a igualdade, o júri estabelecerá em acta outros critérios
de desempate.

9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, solicitando a admissão ao concurso, dirigido ao coordenador
da Sub-Região de Saúde de Portalegre, entregue nos serviços de
âmbito sub-regional da Sub-Região de Saúde de Portalegre, sita na
Avenida do Frei Amador Arrais, lote 2, 7300 Portalegre, pessoalmente
ou remetido pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, con-
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siderando-se apresentado dentro do prazo se o aviso de recepção
tiver sido expedido até ao termo do prazo fixado no n.o 1 deste aviso.

9.2 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, número e data do bilhete de identidade e serviço
de identificação que o emitiu, residência e telefone, número
de contribuinte e situação militar, se for caso disso);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Categoria profissional e serviço a que pertence;
d) Identificação do concurso a que se candidata, com indicação

do respectivo número, data e página do Diário da República
onde se publica este aviso;

e) A área de especialização em enfermagem a que concorre;
f) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda dever

especificar para melhor apreciação do seu mérito.

10 — Os requerimentos deverão ser acompanhados dos seguintes
documentos, sob pena de exclusão:

a) Documentos, autênticos ou autenticados, comprovativos das
habilitações literárias e profissionais;

b) Certificado comprovativo do curso de especialização na área
a que se candidata (original ou fotocópia autenticada);

c) Três exemplares do curriculum vitae, datados e assinados;
d) Fotocópias autenticadas das menções qualitativas do último

triénio;
e) Declaração passada e autenticada pelo serviço a que se acha

vinculado o candidato e da qual constem, de maneira ine-
quívoca, a categoria, a existência e a natureza do vínculo
à função pública, a antiguidade na categoria actual, na carreira
e na função pública, contada em anos, meses e dias;

f) Quaisquer outros documentos que os candidatos entendam
dever apresentar para melhor apreciação do seu mérito.

11 — Os documentos mencionados nas alíneas a), b) e d) do n.o 10
podem ser substituídos por certidão passada pelos serviços a que per-
tencem os candidatos, quando os mesmos constem nos respectivos
processos individuais.

12 — As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
13 — As listas de candidatos e de classificação final serão afixadas

nos serviços de âmbito sub-regional da Sub-Região de Saúde de Por-
talegre, Avenida do Frei Amador Arrais, 7300 Portalegre.

14 — Constituição dos júris:
Referência A — enfermagem na área de saúde na comuni-

dade/saúde pública:

Presidente — Maria Manuela Esteves Delgado Cravo, enfermei-
ra-directora dos serviços de âmbito sub-regional, da Sub-Re-
gião de Saúde de Portalegre.

Vogais efectivos:

Maria Celeste Salgueiro de Matos Lobato, enfermeira-chefe,
do Centro de Saúde de Ponte de Sor.

João Francisco Pires Bugalhão, enfermeiro-chefe, do Centro
de Saúde de Marvão.

Vogais suplentes:

Nídia Ferreira Paiva Máximo, enfermeira-chefe, do Centro
de Saúde de Avis.

António José Parreira Dinis, enfermeiro-chefe, do Centro
de Saúde de Nisa.

Referência B — enfermagem na área de saúde infantil e pediátrica:

Presidente — Maria Manuela Esteves Delgado Cravo, enfermei-
ra-directora dos serviços de âmbito sub-regional, da Sub-Re-
gião de Saúde de Portalegre.

Vogais efectivos:

Filomena de Lurdes Serra Miranda Lagarto, enfermeira-
-chefe, do Centro de Saúde de Portalegre.

Esperança Alegria Maçãs Morais Gonçalves, enfermeira
especialista, do Centro de Saúde de Campo Maior.

Vogais suplentes:

Flávio Humberto Figueira Ramos, enfermeiro-chefe, do
Centro de Saúde de Monforte.

Maria da Conceição Gueifão Dias, enfermeira-chefe, do
Hospital do Dr. José Maria Grande de Portalegre.

Os primeiros vogais efectivos substituirão os presidentes, nas suas
faltas e impedimentos.

31 de Agosto de 1999. — O Coordenador Sub-Regional, José
Augusto Lopes da Costa.

Despacho (extracto) n.o 17 902/99 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Maio de 1999 da Ministra da Saúde:

Autorizada a renovação de contrato de trabalho a termo certo,
por um período de seis meses, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do
despacho n.o 57/96, de 27 de Fevereiro, e do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações que lhe foram
introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, para
exercerem funções de técnico de 2.a classe da carreira técnica
de diagnóstico e terapêutica, área de higiene e saúde ambiental,
com efeitos reportados a 1 de Maio de 1999:

Centro de Saúde de Campo Maior:

Humberto Carlos Silva Ramos.

Centro de Saúde de Sousel:

Maria Miguel Oliveira Valente.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Agosto de 1999. — O Coordenador Sub-Regional, José
Augusto Lopes da Costa.

Despacho (extracto) n.o 17 903/99 (2.a série). — Por despacho
de 2 de Agosto de 1999 da Ministra da Saúde:

Autorizada a renovação de contrato de trabalho a termo certo,
por um período de seis meses, ao abrigo dos n.os 3 e 4 do
despacho n.o 57/96, de 27 de Fevereiro, e do Decreto-Lei
n.o 11/93, de 15 de Janeiro, com as alterações que lhe foram
introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 53/98, de 11 de Março, para
exercerem funções de técnico de 2.a classe da carreira técnica
de diagnóstico e terapêutica, área de higiene e saúde ambiental,
com efeitos reportados a 3 de Junho de 1999:

Centro de Saúde de Nisa:

Andreia Raquel Navega Ferreira Simões. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

31 de Agosto de 1999. — O Coordenador Sub-Regional, José
Augusto Lopes da Costa.

Administração Regional de Saúde do Centro

Sub-Região de Saúde da Guarda

Aviso n.o 13 894/99 (2.a série). — Torna-se público que, após
homologada pelo coordenador sub-regional de Saúde em 18 de Agosto
de 1999, se encontra afixada no placard da Repartição de Pessoal
da Sub-Região de Saúde da Guarda, sita na Avenida da Rainha D.
Amélia, sem número, 6300-858 Guarda, a lista de classificação final
dos candidatos admitidos ao concurso externo geral de ingresso para
provimento de um técnico de 2.a classe de higiene oral da carreira
de pessoal técnico de diagnóstico e terapêutica para o Centro de
Saúde da Guarda, aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 36, de 12 de Fevereiro de 1999.

Da homologação da presente lista cabe recurso, nos termos e prazos
previstos no Decreto-Lei n.o 235/90, de 17 de Julho.

31 de Agosto de 1999. — O Coordenador Sub-Regional, Carlos
Alberto Maia Pereira.

Aviso n.o 13 895/99 (2.a série). — Torna-se público que, após
homologada pelo coordenador Sub-Regional de Saúde em 18 de
Agosto de 1999, se encontra afixada no placard da Repartição de
Pessoal da Sub-Região de Saúde da Guarda, sita na Avenida da Rainha
D. Amélia, sem número, 6300-858 Guarda, a lista de classificação
final dos candidatos admitidos ao concurso externo geral de ingresso
para provimento de um técnico de 2.a classe de higiene oral da carreira
de pessoal técnico de diagnóstico e terapêutica para o Centro de
Saúde do Sabugal, aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 36, de 12 de Fevereiro de 1999.

Da homologação da presente lista cabe recurso, nos termos e prazos
previstos no Decreto-Lei n.o 235/90, de 17 de Julho.

31 de Agosto de 1999. — O Coordenador Sub-Regional, Carlos
Alberto Maia Pereira.
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Administração Regional de Saúde do Norte

Sub-Região de Saúde de Vila Real

Aviso n.o 13 896/99 (2.a série). — Para conhecimento da inte-
ressada a seguir se publica a lista de classificação final, homologada
em 27 de Agosto de 1999, da candidata admitida ao concurso interno
de acesso para provimento de um lugar de enfermeiro especialista,
área de saúde infantil pediátrica, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 180, de 10 de Maio de 1999:

Maria José Machado Borges de Castro Martins — 17,57 valores.

1 de Setembro de 1999. — Pelo Coordenador Sub-Regional, a Chefe
de Divisão da Gestão de Recursos Humanos, Maria Teresa Sanches
Pinto.

Hospitais Civis de Lisboa

Hospital de Santa Marta

Aviso n.o 13 897/99 (2.a série). — Concurso interno geral de acesso
para a categoria de técnico de 1.a classe de radiologia da carreira de
técnico de diagnóstico e terapêutica. — Devidamente homologada por
deliberação do conselho de administração do Hospital de Santa Marta
de 18 de Agosto de 1999 e após ter sido dado cumprimento ao disposto
nos artigos 100.o e seguintes do Código do Procedimento Adminis-
trativo, nos termos da alínea b) do n.o 2 do artigo 21.o, por força
do artigo 27.o, ambos do Decreto-Lei n.o 235/90, de 17 de Julho,
torna-se público que se encontra afixada no placard do Serviço de
Pessoal do Hospital de Santa Marta a lista de classificação final do
concurso interno geral de acesso para a categoria de técnico de
1.a classe de radiologia da carreira de técnico de diagnóstico e tera-
pêutica, aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 92, de 20 de Abril de 1999.

Da homologaão cabe recurso no prazo de 10 dias (seguidos) a
contar da presente publicação, nos termos do artigo 28.o do Decre-
to-Lei n.o 235/90, de 17 de Julho.

25 de Agosto de 1999. — A Administradora-Delegada, Isabel Pinto
Monteiro.

Hospital Conde de São Bento — Santo Tirso

Declaração n.o 295/99 (2.a série). — Para os devidos efeitos se
declara que Maria de Fátima Carvalheda Domingues Ferreira Maia,
candidata ao concurso para assistente de obstetrícia/ginecologia,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 95,
de 23 de Abril de 1999, recusou ser provida no referido lugar, pelo
que é abatida à lista de classificação final.

27 de Agosto de 1999. — O Administrador-Delegado, A. Silva
Pinheiro.

Hospital Distrital da Covilhã

Aviso n.o 13 898/99 (2.a série). — Concurso interno geral de
ingresso para provimento de um lugar de telefonista da carreira de pessoal
auxiliar. — 1 — Por deliberação do conselho de administração de 18
de Agosto de 1999, faz-se público que se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis contados a partir da publicação deste aviso no Diário
da República, concurso interno geral de ingresso para provimento
de um lugar de telefonista do quadro de pessoal deste Hospital, apro-
vado pela Portaria n.o 1188/95, de 28 de Setembro.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga posta
a concurso e para as que vierem a dar-se no prazo de um ano.

3 — Local de trabalho — Hospital Distrital da Covilhã.
4 — Vencimento — o correspondente à categoria de ingresso na

carreira, tendo em conta o constante no Decreto-Lei n.o 353-A/89,
de 16 de Outubro, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei
n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro.

5 — Regalias sociais — as genericamente vigentes para os funcio-
nários públicos.

6 — Conteúdo funcional — as funções do lugar a prover consistem
essencialmente no atendimento telefónico de chamadas internas e
externas e respectivo encaminhamento, garantindo uma correcta infor-
mação no âmbito da função.

7 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 427/89, de 7 de Dezembro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17

de Julho, Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro, e Decreto-Lei
n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro.

8 — São requisitos de admissão ao concurso:
8.1 — Requisitos gerais — os previstos no artigo 29.o do Decre-

to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho.
8.2 — Requisitos especiais — possuir a escolaridade obrigatória e

vínculo à função pública.
9 — Apresentação das candidaturas:
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento dirigido ao presidente do conselho de administração do Hos-
pital Distrital da Covilhã, Alto de Santa Cruz, 6200 Covilhã, solicitando
a sua admissão ao concurso e entregue na Repartição de Pessoal,
durante as horas normais de expediente, até ao último dia do prazo
estabelecido neste aviso, podendo também ser enviado pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção, o qual se considera dentro do
prazo desde que tenha sido expedido até ao termo do prazo fixado.

9.2 — Do requerimento de admissão deverão constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade e serviço
de identificação que o emitiu, residência e código postal);

b) As funções que exerce;
c) Habilitações literárias;
d) Categoria profissional, com indicação do estabelecimento ou

serviço onde se encontra colocado;
e) Identificação do concurso, mediante referência ao número

e data do Diário da República onde se encontra publicado
o respectivo aviso de abertura;

f) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar para melhor apreciação do seu mérito.

10 — O requerimento deve ser acompanhado obrigatoriamente, sob
pena de exclusão, dos seguintes elementos:

a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais
constantes do n.o 8.1 do presente aviso;

b) Documento autêntico ou autenticado, comprovativo das habi-
litações literárias;

c) Certidão autenticada, emitida pelo serviço a que o candidato
pertence, da qual constem a existência e natureza do vínculo
e o tempo de serviço na categoria, na carreira e na função
pública.

10.1 — Os candidatos poderão apresentar, em substituição dos
documentos referidos na alínea a), certidão comprovativa autenticada
dos mesmos, passada pelo serviço a que pertencem.

10.2 — Os candidatos pertencentes a este Hospital são dispensados
da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos gerais
desde que os mesmos constem dos seus processos individuais, devendo
referir o facto no requerimento.

10.3 — Nos termos do n.o 4 do artigo 14.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho, assiste ao júri a faculdade de exigir a apresentação
de documentos comprovativos das declarações produzidas.

11 — Métodos de selecção a utilizar:

a) Prova escrita de conhecimentos gerais;
b) Entrevista profissional de selecção.

12 — A prova de conhecimentos gerais será pontuada numa escala
de 0 a 20 valores e efectuada com base no programa aprovado por
despacho do Secretário de Estado da Administração Pública de 22
de Maio de 1996, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 139,
de 18 de Junho de 1996.

12.1 — A prova de conhecimentos gerais é escrita, com a duração
máxima de duas horas, e visa avaliar na globalidade os conhecimentos
a nível da escolaridade obrigatória, particularmente nas áreas de língua
portuguesa e matemática, e ainda os conhecimentos resultantes da
vivência do cidadão comum, nomeadamente no que respeita às áreas
de saúde, higiene e meio ambiente, sendo eliminatória para quem
obtiver classificação inferior a 9,5 valores, numa escala de 0 a
20 valores.

13 — A entrevista profissional de selecção é pontuada numa escala
de 0 a 20 valores e visa determinar e avaliar, numa relação interpessoal
e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos e assenta na apreciação dos seguintes factores:

a) Capacidade de expressão e fluência;
b) Motivação para o desempenho das funções, em que se cor-

relacionarão as motivações dos candidatos face ao conteúdo
e experiências da categoria em que se inserem;

c) Capacidade de relação interpessoal;
d) Perfil adequado à função.

14 — A classificação final resultará da média aritmética simples
das classificações obtidas em cada um dos métodos de selecção, numa
escala de 0 a 20 valores.



13 921N.o 215 — 14-9-1999 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

15 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei penal.
16 — As listas, tanto dos candidatos admitidos como a de clas-

sificação final, serão publicitadas nos termos dos artigos 33.o e 40.o
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, sendo afixadas no placard
junto à Repartição de Pessoal deste Hospital.

17 — Constituição do júri:

Presidente — Orminda da Conceição Machado Ribeiro Sucena,
chefe da Repartição de Gestão de Pessoal do Hospital Distrital
da Covilhã.

Vogais efectivos:

Maria Natércia Sousa Borges Jesus, telefonista do Hospital
Distrital da Covilhã.

Maria do Carmo de Jesus Ferreira de Carvalho, telefonista
do Hospital Distrital da Covilhã.

Vogais suplentes:

Elisa Pinto Simões da Cunha, telefonista do Hospital Dis-
trital da Covilhã.

Elisabete Viegas Antunes Carvalho, telefonista do Hospital
Distrital da Covilhã.

19 — O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos.

19 de Agosto de 1999. — A Administradora-Delegada, Ana Infante.

Aviso n.o 13 899/99 (2.a série). — Dá-se conhecimento que o
concurso institucional geral para provimento de um lugar de assistente
de urologia, aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 168, de 21 de Julho de 1999, ficou deserto.

26 de Agosto de 1999. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, João José Casteleiro Alves.

Aviso n.o 13 900/99 (2.a série). — Dá-se conhecimento de que
o concurso institucional geral para provimento de um lugar de assis-
tente de psiquiatria, aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 168, de 21 de Julho de 1999, ficou deserto.

26 de Agosto de 1999. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, João José Casteleiro Alves.

Aviso n.o 13 901/99 (2.a série). — Dá-se conhecimento de que
o concurso institucional geral para provimento de um lugar de assis-
tente de imuno-hemoterapia, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 168, de 21 de Julho de 1999, ficou deserto.

26 de Agosto de 1999. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, João José Casteleiro Alves.

Aviso n.o 13 902/99 (2.a série). — Dá-se conhecimento de que
o concurso institucional geral para provimento de um lugar de assis-
tente de fisiatria, aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 168, de 21 de Julho de 1999, ficou deserto.

26 de Agosto de 1999. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, João José Casteleiro Alves.

Aviso n.o 13 903/99 (2.a série). — Dá-se conhecimento de que
o concurso institucional geral para provimento de um lugar de assis-
tente de anestesia, aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 168, de 21 de Julho de 1999, ficou deserto.

26 de Agosto de 1999. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, João José Casteleiro Alves.

Hospital de Júlio de Matos

Aviso n.o 13 904/99 (2.a série). — Concurso interno geral de acesso
para a categoria de enfermeiro-supervisor. — De harmonia com o dis-
posto no artigo 33.o, n.o 2, do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novem-
bro, e de acordo com a deliberação do conselho de administração
de 10 de Março de 1999, publica-se, de novo, a lista dos candidatos
admitidos e excluídos do concurso interno geral de acesso para a
categoria de enfermeiro-supervisor, nível 3, aberto por aviso publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 278, de 2 de Dezembro de 1998:

Candidatos admitidos:

Brizelinda Neves Marques.
Fernando Joaquim Sá de Jesus.
Maria José dos Santos Ramos.
Maria Ofélia Lobo Lopes de Sousa Vieira.

Maria Teresa Pinto Cabrita.
Óscar Manuel Ramos Ferreira.

Candidatos excluídos:

Augusto José de Jesus Duarte Jacinto (a).
Joaquim Fernando Parra Pereira Marujo (a).

(a) Por não terem cumprido o n.o 6.2, alíneas a), b) ou c), dos
requisitos especiais do aviso de abertura do concurso em referência.

31 de Agosto de 1999. — A Presidente do Júri, Alice Conceição
A. Miguens Arnaut.

Hospital de Pedro Hispano

Aviso n.o 13 905/99 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 2 do artigo 33.o do Decreto-Lei n.o 437/91, de 8 de Novembro,
torna-se pública a lista dos candidatos admitidos e excluídos do con-
curso interno geral de acesso para provimento de seis lugares de
enfermeiro especialista na área de enfermagem de saúde materna
e obstétrica, aberto por aviso publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 179, de 3 de Agosto de 1999:

Admitidos:

Alda Rosa Alves Rodrigues.
Ana Paula Marques.
Ângela Maria Rabumba Santos.
Cipriano José da Silva Almeida.
Maria da Nazaré Amado de Lima Bessa.
Maria de Fátima Carvalho da Silva Terra.
Maria de Fátima Vieira Pinto Sobral.
Maria Fernanda Alves Branco Miguel.
Maria Filomena da Silva Pinto.
Maria Manuela Valente Pereira de Oliveira.
Maria Olinda Piedade Campos.
Sandra Cristina Ribeiro Soares Russo.
Sílvia Maria de Lima Vieira Caçador.

Excluídos:

Carla Maria Morais Ferraz (a).
Germano Rodrigues Couto (a).
Lurdes Manuela Gonçalves Oliveira (b).
Maria Fernanda do Nascimento da Cruz (c).

Os candidatos excluídos podem recorrer para o conselho de admi-
nistração, no prazo de 10 dias a contar da publicação ou afixação
da lista.

(a) Não apresentou declaração, sob compromisso de honra, sobre
a situação precisa em que se encontra.

(b) Não apresentou avaliação de desempenho do triénio de
1995-1997, nem declaração de pedido ao júri de ponderação curricular.

(c) Não assinou o curriculum vitae.

31 de Agosto de 1999. — A Presidente do Júri, Maria Helena Vieira.

Hospital de Santo André — Leiria

Aviso n.o 13 906/99 (2.a série). — Concurso n.o 27/99 — concurso
interno geral de provimento na categoria de assistente — anatomia pato-
lógica. — 1 — Faz-se público que, por despacho do conselho de admi-
nistração do Hospital de Santo André — Leiria de 21 de Julho de
1999, se encontra aberto concurso interno geral de provimento para
o preenchimento de uma vaga de assistente da carreira médica hos-
pitalar, anatomia patológica, do quadro de pessoal deste Hospital,
aprovado pela Portaria n.o 675/95, de 28 de Junho.

2 — Âmbito do concurso — o concurso é institucional, aberto a
todos os médicos possuidores dos respectivos requisitos de admissão
e já vinculados à função pública, independentemente do serviço a
que pertençam.

3 — Legislação aplicável — ao presente concurso são aplicadas as
normas constantes no Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março, e no
Regulamento dos Concursos de Provimento na Categoria de Assis-
tente da Carreira Médica Hospitalar anexo à Portaria n.o 43/98, de
26 de Janeiro.

4 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga posta
a concurso e esgota-se com o seu preenchimento.

5 — Local de trabalho — o local de trabalho será no Hospital de
Santo André — Leiria, sito na Rua das Olhalvas, 2410-197 Leiria,
ou noutras instituições com as quais o estabelecimento tenha ou venha
a ter acordos ou protocolos de colaboração.
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6 — Regime de trabalho — o regime de trabalho será desenvolvido
em horários desfasados, de acordo com as disposições legais existentes
nesta matéria, nomeadamente o despacho ministerial n.o 19/90, publi-
cado no Diário da República, 2.a série, n.o 193, de 27 de Agosto de
1990.

7 — Conteúdo funcional — ao lugar a prover correspondem as fun-
ções definidas no artigo 28.o do Decreto-Lei n.o 73/90.

8 — Vencimento — o vencimento corresponderá aos índices remu-
neratórios e escalões constantes do anexo I ao Decreto-Lei n.o 19/99,
de 27 de Janeiro, sendo as condições de trabalho e as regalias sociais
as genericamente vigentes para o funcionalismo público.

9 — Prazo de candidatura — o prazo para apresentação dos reque-
rimentos de admissão a concurso é de 20 dias úteis, contados a partir
da data de publicação do presente aviso no Diário da República.

10 — Método de selecção — o método de selecção a utilizar será
a avaliação curricular, de acordo com o estabelecido na secção VI
do Regulamento anexo à Portaria n.o 43/98.

11 — Requisitos de admissão:
11.1 — Requisitos gerais — os definidos no n.o 22 da Portaria

n.o 43/98, de 26 de Janeiro;
11.2 — Requisitos especiais:

a) Possuir o grau de assistente da área profissional a que respeita
o concurso ou equivalente, nos termos do n.o 3 do artigo 22.o
do Decreto-Lei n.o 73/90, de 6 de Março;

b) Estar inscrito na Ordem dos Médicos;
c) Possuir experiência em histopatologia cutânea e técnicas de

diagnóstico relacionadas;
d) Possuir experiência em patologia oncológica cirúrgica;
e) Possuir experiência em registo oncológico hospitalar.

12 — Apresentação das candidaturas — as candidaturas ao presente
concurso deverão ser formalizadas mediante requerimento dirigido
ao presidente do conselho de administração do Hospital de Santo
André — Leiria, podendo ser entregue pessoalmente na Secção de
Expediente da Secretaria-Geral, durante as horas normais de expe-
diente, ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção,
desde que expedido até ao termo do prazo fixado no n.o 9, para
a morada indicada no n.o 5.

12.1 — Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, natura-
lidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu, residência, código postal e telefone);

b) Categoria profissional e estabelecimento de saúde a que o
requerente eventualmente esteja vinculado;

c) Referência ao aviso de abertura do concurso, mediante iden-
tificação do número, data e página do Diário da República
onde vem anunciado, bem como a área profissional a que
concorre;

d) Indicação dos documentos que instruam o requerimento e
a sua sumária caracterização;

e) Quaisquer outros elementos que o candidato considere rele-
vantes para apreciação do seu mérito;

f) Endereço para onde deverá ser remetido qualquer expediente
relativo ao concurso.

12.2 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo da posse do grau de assistente, com
indicação expressa das datas de início e conclusão do internato
complementar, na área profissional a que respeita o concurso
ou equivalente;

b) Documento comprovativo do vínculo à função pública;
c) Documento comprovativo de inscrição na Ordem dos Médicos

(poderá ser substituído por declaração no requerimento, sob
compromisso de honra, da situação precisa em que o can-
didato se encontra relativamente a esse requisito);

d) Cinco exemplares do curriculum vitae.

12.3 — A não apresentação no prazo de candidatura dos docu-
mentos referidos nas alíneas a) e b) do n.o 12.2 implica a não admissão
ao mesmo.

12.4 — O júri reserva-se o direito de exigir aos candidatos, em caso
de dúvida sobre a respectiva situação, a apresentação de outros docu-
mentos comprovativos das suas declarações.

13 — Curriculum vitae — os exemplares do curriculum vitae podem
ser apresentados até 10 dias úteis após o termo do prazo de can-
didatura, implicando a sua não apresentação dentro daquele prazo
a não admissão a concurso.

14 — Lista de candidatos — a lista de candidatos admitidos e excluí-
dos será afixada na Secção de Expediente da Secretaria-Geral deste
Hospital e enviada aos candidatos atráves de ofício registado com
aviso de recepção.

15 — Lista de classificação final — a lista de classificação final será
publicada no Diário da República, 2.a série.

16 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos reque-
rimentos ou nos currículos serão punidas nos termos da lei penal
e constituem infracção disciplinar caso o candidato seja funcionário
ou agente.

17 — Constituição do júri:

Presidente — Dr.a Maria Fernanda Coutinho Teixeira da Silva
e Cunha, assistente de anatomia patológica do Hospital de
Santo André — Leiria.

Vogais efectivos:

Dr.a Maria Fernanda Nunes de Oliveira Martins Xavier da
Cunha, chefe de serviço de anatomia patológica dos Hos-
pitais da Universidade de Coimbra.

Dr.a Eugénia Maria Oliveira Leheman Cruz, assistente de
anatomia patológica do Instituto Português de Oncologia
de Francisco Gentil — Centro Regional de Coimbra.

Vogais suplentes:

Dr. Paulo Bernardo Silvério de Figueiredo, assistente gra-
duado de anatomia patológica do Instituto Português de
Oncologia de Francisco Gentil — Centro Regional de
Coimbra.

Dr.a Maria Manuela Castilho Meruje dos Santos, assistente
de anatomia patológica do Centro Hospitalar de Coimbra.

17.1 — O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos legais, pelo primeiro vogal efectivo.

25 de Agosto de 1999. — O Administrador Hospitalar, Carlos
Alberto Gomes António.

Hospital de Sousa Martins

Aviso n.o 13 907/99 (2.a série). — Nos termos do artigo 27.o
do Decreto-Lei n.o 235/90, de 17 de Julho, torna-se público que se
encontra afixada no placard junto da Repartição de Pessoal deste
Hospital, a partir da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, a lista de classificação final, homologada por deliberação
do conselho de administração deste Hospital de 19 de Agosto de
1999, do concurso interno geral de acesso para a categoria de técnico
de 1.a classe de análises clínicas e saúde pública da carreira de técnico
de diagnóstico e terapêutica do quadro de pessoal deste Hospital,
cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 123, de 27 de Maio de 1999.

Da presente homologação cabe recruso, a interpor no prazo de
10 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

12 de Fevereiro de 1999. — O Director, José Guilherme Abrantes
do Carmo.

Maternidade do Dr. Alfredo da Costa

Aviso n.o 13 908/99 (2.a série). — Devidamente homologada pelo
conselho de administração da Maternidade do Dr. Alfredo da Costa
de 5 de Agosto de 1999, torna-se pública a classificação final do
exame de saída do internato complementar de ginecologia/obstetrí-
cia — época de Julho/99:

Dr.a Maria João Freitas de Oliveira — 18,1 valores, o que lhe confere,
nos termos do n.o 2 do artigo 21.o do Decreto-Lei n.o 128/92, de
4 de Julho, e do regulamento dos internatos complementares, apro-
vado pela Portaria n.o 695/95, de 30 de Junho, o grau de assistente
de ginecologia/obstetrícia da carreira médica hospitalar, passando,
nos termos do artigo 25.o do Decreto-Lei n.o 128/92, de 4 de Julho,
ao regime de tempo completo.

26 de Agosto de 1999. — O Administrador-Delegado, Leonel
Rodrigues.

Aviso n.o 13 909/99 (2.a série). — Devidamente homologado pelo
conselho de administração da Maternidade do Dr. Alfredo da Costa
de 5 de Agosto de 1999, torna-se pública a classificação final do
exame de saída do internato complementar de ginecologia/obstetrí-
cia — época de Julho de 1999:

Dr. Henrique Manuel Alves Nabais — 18,2 valores.
Dr.a Maria da Graça Sousa Pinto Bernardo — 18,4 valores.

o que lhes confere, nos termos do n.o 2 do artigo 21.o do Decreto-Lei
n.o 128/92, de 4 de Julho, e do Regulamento dos Internatos Com-
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plementares, aprovado pela Portaria n.o 695/95, de 30 de Junho, o
grau de assistente de ginecologia/obstetrícia da carreira médica
hospitalar.

26 de Agosto de 1999. — O Administrador-Delegado, Leonel
Rodrigues.

Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil

Centro Regional do Porto

Aviso n.o 13 910/99 (2.a série). — Concurso interno geral de acesso
na categoria de técnico especialista de 1.a classe de radiologia da carreira
técnica de diagnóstico e terapêutica. — Informam-se os interessados
de que podem consultar na Repartição de Pessoal deste Instituto
a partir da data de publicação do presente aviso a lista de classificação
de candidatos ao concurso supra, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 57, de 9 de Março de 1999.

Da referida lista cabe recurso, nos termos da lei, no prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso.

27 de Agosto de 1999. — O Director, Vítor Veloso.

Aviso n.o 13 911/99 (2.a série). — Concurso interno de ingresso
na categoria de técnico de análises clínicas e saúde pública de 2.a classe
da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica. — Informam-se os inte-
ressados de que podem consultar na Repartição de Pessoal deste
Instituto a partir da data de publicação do presente aviso a lista de
admissão de candidatos ao concurso supra, aberto por aviso publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 131, de 7 de Junho de 1999.

Da referida lista cabe recurso, nos termos da lei, no prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação do presente aviso.

27 de Agosto de 1999. — O Director, Vítor Veloso.

Despacho n.o 17 904/99 (2.a série). — Autorizada a transferência
de Vítor Joaquim de Jesus Carolino, assistente hospitalar de neu-
rocirurgia do quadro de pessoal do Hospital de São João, para idêntico
lugar do quadro de pessoal do Instituto Português de Oncologia de
Francisco Gentil — Centro Regional do Porto, com as condições que
a seguir se transcrevem «a transferência é autorizada condicionada
à assinatura de um protocolo entre os dois hospitais e o Dr. Vítor
Carolino, que obrigue este último a prestar no SU do HSJ vinte
e quatro horas de trabalho semanal, em presença física, até que o
serviço de neurocirurgia do HSJ disponha de neurocirurgiões sufi-
cientes para assegurar o mesmo serviço de urgência». (Não carece
de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Agosto de 1999. — O Director, Vítor Veloso.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE

Secretaria-Geral

Declaração n.o 296/99 (2.a série). — Verificando-se que o des-
pacho conjunto de 23 de Julho de 1999, foi indevidamente publicado
em duplicado no Diário da República, 2.a série, n.o 195, de 21 de
Agosto de 1999, a p. 12 437, com os n.os 722/99 e 723/99, damos
por anulado o despacho n.o 723/99.

2 de Setembro de 1999. — A Secretária-Geral-Adjunta, Isabel
Pimentel.

Rectificação n.o 2130/99. — Por ter sido publicado com inexac-
tidão no Diário da República, 2.a série, n.o 203, de 31 de Agosto
de 1999, o aviso n.o 13 448/99 (2.a série), no n.o 9, a p. 13 014, rec-
tifica-se que onde se lê «acta n.o 262/99» deve ler-se «acta n.o 231».

2 de Setembro de 1999. — A Secretária-Geral-Adjunta, Isabel Maria
Cantante Mendes Pimentel.

Rectificação n.o 2131/99. — Por ter sido publicado com inexac-
tidão no Diário da República, 2.a série, n.o 203, de 31 de Agosto
de 1999, o aviso n.o 13 445/99 (2.a série), no n.o 6.1, a p. 13 012, rec-
tifica-se que onde se lê «contem» deve ler-se «consta».

2 de Setembro de 1999. — A Secretária-Geral-Adjunta, Isabel Maria
Cantante Mendes Pimentel.

Centro Regional de Segurança Social do Centro

Serviço Sub-Regional de Leiria

Contrato n.o 1876/99. — Por deliberação do conselho directivo
do Centro Regional de Segurança Social do Centro de 15 de Outubro
de 1998, foi celebrado contrato de trabalho a termo certo com José
Manuel Gaspar dos Santos e Acácio Sismeiro Pereira, no âmbito
do Projecto Ano 2000 — Sistemas ICL, para o exercício de funções
correspondentes a técnico superior de informática, com efeitos a 19
e 27 de Abril de 1999, respectivamente. (Nâo carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Agosto de 1999. — A Directora, Maria Fernanda Silva Dias.

Serviço Sub-Regional de Viseu

Deliberação (extracto) n.o 647/99. — Por deliberação do con-
selho directivo de 18 de Agosto de 1999, no uso das competências
constantes do mapa anexo ao Decreto-Lei n.o 323/89, de 26 de Setem-
bro, e por força do n.o 2 do seu artigo 2.o, foram nomeados:

Técnico superior de 1.a classe de serviço social:

Helena Maria Alves Roso.
Ana Paula Teixeira Marques.
Rosa Maria Ribeiro Valério.

Técnico especialista principal:

Manuel Boaventura Figueiredo.
Simone Lopes Alves Marvão Lucas Martins.

Programador-adjunto de 1.a classe:

Maria Virgínia Coelho de Albuquerque Ferreira Cruz.

Assessor de informática principal:

José Luís Albuquerque Marques dos Santos.

31 de Agosto de 1999. — O Director, Manuel João Leitão Ferreira
Dias.

Deliberação (extracto) n.o 648/99. — Por deliberação do con-
selho directivo de 26 de Agosto de 1999, no uso da competência
constante do mapa anexo ao Decreto-Lei n.o 323/89, de 29 de Junho,
e por força do n.o 2 do seu artigo 2.o, foi nomeado, por transferência
do quadro do Centro Regional de Segurança Social do Norte, João
Almeida Lopes, assessor principal, com efeitos a partir de 1 de Setem-
bro de 1999.

31 de Agosto de 1999. — O Director, Manuel João Leitão Ferreira
Dias.

Departamento para os Assuntos
do Fundo Social Europeu

Despacho (extracto) n.o 17 905/99 (2.a série). — Por despacho
do Secretário de Estado do Emprego e Formação de 26 de Agosto
de 1999:

Teresa Maria Vilela Freire Horta Sales Lopes, técnica superior de
1.a classe do quadro de pessoal do Departamento para os Assuntos
do Fundo Social Europeu — autorizada a regressar ao serviço após
licença sem vencimento de longa duração. (Isento de fiscalização
prévia por parte do Tribunal de Contas.)

31 de Agosto de 1999. — O Director-Geral, Francisco de Melo
Albino.

Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo

Despacho (extracto) n.o 17 906/99 (2.a série). — Por despacho
de 27 de Agosto de 1999 do presidente do Instituto António Sérgio
do Sector Cooperativo:

Licenciada Maria Noémia de Sousa Pereira Marques — nomeada defi-
nitivamente, precedendo concurso, técnica superior de 1.a classe
do quadro privativo do Instituto António Sérgio do Sector Coo-
perativo, escalão 1, índice 460. (Não sujeito à fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

27 de Agosto de 1999. — A Chefe de Repartição, Odete Fernandes.
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MINISTÉRIO DA CULTURA

Portaria n.o 978/99 (2.a série). — Manda o Governo, pelo Minis-
tro da Cultura, sob proposta dos serviços competentes, que, ao abrigo
do disposto no n.o 2 do artigo 22.o da Lei n.o 13/85, de 6 de Julho,
no Decreto-Lei n.o 42/96, de 7 de Maio, e na alínea c) do n.o 2
do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 120/97, de 16 de Maio, seja fixado,

conforme planta anexa a esta portaria, da qual faz parte integrante,
o perímetro da zona especial de protecção do Castelo de Paderne,
sito na margem esquerda da ribeira da Quarteira, a sul de Paderne,
freguesia de Paderne, concelho de Albufeira, classificado como imóvel
de interesse público pelo Decreto n.o 516/71, de 22 de Novembro.

22 de Julho de 1999. — O Ministro da Cultura, Manuel Maria Fer-
reira Carrilho.

Biblioteca Nacional

Despacho (extracto) n.o 17 907/99 (2.a série). — Por despacho
de 24 de Agosto de 1999 do director da Biblioteca Nacional:

Maria do Carmo Marques dos Reis Santos, técnica profissional de
1.a classe de biblioteca e documentação, de nomeação definitiva,
do quadro de pessoal da Biblioteca Nacional — nomeada, em comis-
são de serviço extraordinária, para a frequência de estágio de
ingresso na carreira de operador de sistema do grupo de pessoal
de informática do mesmo quadro.

27 de Agosto de 1999. — O Director de Serviços de Administração
Geral, Abel Carlos R. Santos Martins.

Despacho (extracto) n.o 17 908/99 (2.a série). — Por despacho
de 24 de Agosto de 1999 do director da Biblioteca Nacional:

Maria Teresa Monteiro Pires Cordeiro, auxiliar administrativa, de
nomeação definitiva, do quadro de pessoal da Biblioteca Nacio-
nal — nomeada em comissão de serviço, mediante aprovação em
concurso, técnica profissional de 2.a classe da carreira de técnico
profissional do mesmo quadro.

2 de Setembro de 1999. — O Director de Serviços de Administração
Geral, Abel Carlos R. Santos Martins.

Instituto Português das Artes do Espectáculo

Aviso n.o 13 912/99 (2.a série). — 1 — Nos termos do artigo 28.o
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, torna-se público que, por
despacho da directora do Instituto Português das Artes do Espectáculo
de 20 de Julho de 1999, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação no Diário da República, concurso
interno geral de acesso para preenchimento de dois lugares vagos

existentes na categoria de chefe de secção do quadro de pessoal do
Instituto Português das Artes do Espectáculo, constante da Portaria
n.o 497/99, de 13 de Julho.

2 — Lugares a prover:

a) Um na área funcional de expediente e pessoal;
b) Um na área funcional de contabilidade e tesouraria.

3 — Prazo de validade — o presente concurso é exclusivamente
válido para o preenchimento dos lugares indicados e caduca logo
que se verifique o seu preenchimento.

4 — Legislação aplicável:

Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada

pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho;
Decreto-Lei n.o 175/98, de 2 de Julho;
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro.

5 — Conteúdo funcional — compete genericamente ao chefe de
secção orientar, coordenar, dirigir e controlar as actividades desen-
volvidas numa secção, nomeadamente as referidas nos n.os 2 e 3 do
artigo 19.o da Lei Orgânica do Instituto Português das Artes do Espec-
táculo, Decreto-Lei n.o 149/98, de 25 de Maio.

6 — Local de trabalho — Instituto Português das Artes do Espec-
táculo, Avenida do Conselheiro Fernando de Sousa, 21-A, 1070-072
Lisboa.

7 — Vencimento e regalias — o vencimento é fixado nos termos
do Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro, e legislação com-
plementar, sendo as condições de trabalho e as regalias sociais as
genericamente vigentes para os funcionários da administração central.

8 — Condições de admissão — podem ser admitidos a concurso os
candidatos que satisfaçam até ao termo do prazo de apresentação
de candidaturas os seguintes requisitos:

8.1 — Requisitos gerais de admissão — são requisitos gerais de
admissão ao concurso os constantes do n.o 2 do artigo 29.o do Decre-
to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
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8.2 — Requisitos especiais — podem candidatar-se ao concurso os
assistentes administrativos especialistas e tesoureiros, em ambos os
casos com classificação de serviço não inferior a Bom, nos termos
do n.o 1 do artigo 7.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro.

9 — Apresentação de candidaturas:
9.1 — 10 dias úteis a contar da data do presente aviso no Diário

da República.
9.2 — Os requerimentos de admissão a concurso, elaborados nos

termos do Decreto-Lei n.o 112/90, de 4 de Abril, deverão ser dirigidos
à directora do Instituto Português das Artes do Espectáculo, entregues
na Repartição Administrativa, Avenida do Conselheiro Fernando de
Sousa, 21-A, 1070-072 Lisboa, ou enviados pelo correio, com aviso
de recepção, expedidos até ao termo do prazo fixado para apresentação
das candidaturas, para o mesmo endereço, e deles devem constar
os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, natu-
ralidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, situação
militar, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias e profissionais, categoria detida, serviço
a que pertence e natureza do vínculo;

c) Declaração, sob compromisso de honra, nos termos do n.o 2
do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho,
de que reúne os requisitos gerais para admissão ao concurso
e o provimento em funções públicas, constantes do artigo 29.o
do referido decreto-lei.

9.3 — Os requerimentos de admissão devem ser acompanhados dos
documentos comprovativos da titularidade dos requisitos especiais
e ainda dos seguintes:

a) Currículo profissional detalhado e assinado, do qual devem
constar, designadamente, as habilitações literárias, as funções
que exerce, bem como as que exerceu, com indicação dos
respectivos períodos de duração e actividades relevantes,
assim como a formação profissional detida, com indicação
das acções de formação frequentadas (cursos e seminários,
indicando a respectiva duração, datas de realização e enti-
dades promotoras);

b) Documento comprovativo das habilitações literárias e pro-
fissionais declaradas;

c) Declaração emitida pelo serviço a que se encontra vinculado,
donde conste, de forma inequívoca, a natureza do vínculo
e o tempo de serviço na categoria, na carreira e na função
pública;

d) Fotocópia autenticada das classificações de serviço atribuídas
nos últimos três anos;

e) Declaração, emitida pelo serviço, donde constem a descrição
das tarefas e responsabilidades inerentes ao posto de trabalho
que ocupa, bem como o período a que as mesmas se reportam.

9.4 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.

10 — Métodos de selecção a utilizar:
10.1 — Nos termos do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de

11 de Julho, os métodos de selecção a utilizar são os seguintes:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

10.2 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais
dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na
análise dos respectivos curricula profissionais, sendo obrigatoriamente
consideradas e ponderadas, de acordo com as exigências da função:

A habilitação académica de base, onde se ponderará a titularidade
de um grau académico ou a sua equiparação legalmente
reconhecida;

A formação profissional, em que se ponderarão as acções de
formação e de aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais dos lugares postos a
concurso;

A experiência profissional, em que se ponderará o desempenho
efectivo de funções nas áreas de actividade para que o concurso
é aberto, bem como outras capacitações adequadas, com ava-
liação da sua natureza e duração.

A classificação de serviço poderá, se assim o júri o entender, ser
considerada como factor de apreciação na avaliação curricular.

10.3 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pro-
fissionais dos candidatos.

Os factores de apreciação da entrevista profissional de selecção
serão os seguintes:

a) Capacidade de liderança;
b) Atitude e experiência profissional;

c) Expressão e fluências verbais;
d) Motivação e interesses;
e) Sentido crítico.

10.4 — A classificação final dos candidatos resultará da média arit-
mética simples ou ponderada das classificações obtidas nas duas fases,
sendo adoptada a escala de 0 a 20 valores.

10.5 — De acordo com a alínea g) do n.o 1 do artigo 27.o do Decre-
to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação e pon-
deração dos métodos de selecção, bem como o sistema de classificação
final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constarão de actas
de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.

11 — A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão divulgadas nos termos dos artigos 34.o e 39.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho.

12 — As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
13 — Constituição do júri:

Presidente — Licenciada Maria Fernanda Melim Santos Carva-
lho, subdirectora, substituída, nas suas faltas e impedimentos,
pela 1.a vogal efectiva.

Vogais efectivos:

Licenciada Maria José Serra Veríssimo, chefe de divisão.
Maria Teresa Valente da Costa, chefe de repartição, em

substituição.

Vogais suplentes:

Licenciado Paulo Manuel Patrão Carretas, director de
serviços.

Licenciada Rosa Silva Fernandes e Sousa, chefe de divisão.

30 de Agosto de 1999. — A Directora, Ana Marin.

Aviso n.o 13 913/99 (2.a série). — 1 — Nos termos do artigo 28.o
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, torna-se público que, por
despacho da directora do Instituto Português das Artes do Espectáculo
de 20 de Julho de 1999, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar da data da publicação no Diário da República, concurso
interno de acesso misto para preenchimento de seis lugares vagos
existentes na categoria de assistente administrativo principal, carreira
de assistente administrativo, do quadro de pessoal do Instituto Por-
tuguês das Artes do Espectáculo, constante da Portaria n.o 497/99,
de 13 de Julho.

2 — Lugares a prover (quotas) — aos seis lugares vagos existentes
no quadro de pessoal será fixada a seguinte quota, nos termos da
alínea c) do n.o 4 do artigo 6.o, conjugado com o n.o 3 do artigo 8.o
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho:

Dois lugares a preencher por funcionários do quadro do Instituto
Português das Artes do Espectáculo;

Quatro lugares a preencher por funcionários pertencentes a
outros quadros de pessoal.

3 — Prazo de validade — o presente concurso é exclusivamente
válido para o preenchimento dos lugares indicados e caduca logo
que se verifique o seu preenchimento.

4 — Legislação aplicável:

Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada

pelo Decreto-Lei n.o 218/98, de 17 de Julho;
Decreto-Lei n.o 175/98, de 2 de Julho;
Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18 de Dezembro.

5 — Área funcional — administrativa.
6 — Conteúdo funcional — compete genericamente ao assistente

administrativo principal o exercício de funções de natureza adminis-
trativa, enquadradas em instruções gerais e procedimentos bem defi-
nidos, relativas a uma ou mais áreas de actividade administrativa,
designadamente contabilidade, pessoal, expediente, aprovisiona-
mento, economato e património.

7 — Local de trabalho — Instituto Português das Artes do Espec-
táculo, Avenida do Conselheiro Fernando de Sousa, 21-A 1070-072
Lisboa.

8 — Vencimento e regalias — o vencimento é fixado nos termos
do Decreto-Lei n.o 353-A/89, de 16 de Outubro, e legislação com-
plementar, sendo as condições de trabalho e as regalias sociais as
genericamente vigentes para os funcionários da administração central.

9 — Condições de admissão — podem ser admitidos a concurso os
candidatos que satisfaçam até ao termo do prazo de apresentação
de candidaturas os seguintes requisitos:

9.1 — Requisitos gerais — são requisitos gerais de admissão ao con-
curso os constantes do n.o 2 do artigo 29.o do Decreto-Lei n.o 204/98,
de 11 de Julho.
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9.2 — Requisitos especiais — podem candidatar-se ao concurso os
assistentes administrativos que até ao termo do prazo fixado para
apresentação das candidaturas reúnam os requisitos enunciados na
alínea a) do n.o 1 do artigo 8.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98, de 18
de Dezembro.

10 — Apresentação de candidaturas:
10.1 — 10 dias úteis a contar da data do presente aviso no Diário

da República.
10.2 — Os requerimentos de admissão a concurso, elaborados nos

termos do Decreto-Lei n.o 112/90, de 4 de Abril, deverão ser dirigidos
à directora do Instituto Português das Artes do Espectáculo, entregues
na Repartição Administrativa, Avenida do Conselheiro Fernando de
Sousa, 21-A, 1070-072 Lisboa, ou enviados pelo correio, com aviso
de recepção, expedidos até ao termo fixado para apresentação das
candidaturas, para o mesmo endereço, e deles devem constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, natu-
ralidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, situação
militar, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias e profissionais, categoria detida, serviço
a que pertence e natureza do vínculo;

c) Declaração, sob compromisso de honra, nos termos do n.o 2
do artigo 31.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho,
de que reúne os requisitos gerais para admissão ao concurso
e o provimento em funções públicas, constantes do artigo 29.o
do referido decreto-lei.

10.3 — Os requerimentos de admissão devem ser acompanhados
dos documentos comprovativos da titularidade dos requisitos especiais
e ainda dos seguintes:

a) Currículo profissional detalhado e assinado, do qual devem
constar, designadamente, as habilitações literárias, as funções
que exerce, bem como as que exerceu, com indicação dos
respectivos períodos de duração e actividades relevantes,
assim como a formação profissional detida, com indicação
das acções de formação frequentadas (cursos e seminários,
indicando a respectiva duração, datas de realização e enti-
dades promotoras);

b) Documento comprovativo das habilitações literárias e pro-
fissionais declaradas;

c) Declaração emitida pelo serviço a que se encontra vinculado,
donde constem, de forma inequívoca, a natureza do vínculo
e o tempo de serviço na categoria, na carreira e na função
pública;

d) Fotocópia autenticada das classificações de serviço atribuídas
nos últimos três anos;

e) Declaração emitida pelo serviço, donde constem a descrição
das tarefas e responsabilidades inerentes ao posto de trabalho
que ocupa, bem como o período a que as mesmas se reportam.

10.4 — Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal deste Ins-
tituto serão dispensados de apresentação dos documentos referidos
nas alíneas b), desde que conste do seu processo individual, c) e
d), devendo neste caso declarar expressamente tal facto no reque-
rimento.

10.5 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação
de documentos comprovativos das suas declarações.

11 — Métodos de selecção a utilizar:
11.1 — Nos termos do artigo 19.o do Decreto-Lei n.o 204/98, de

11 de Julho, os métodos de selecção a utilizar são os seguintes:

a) Avaliação curricular;
b) Entrevista profissional de selecção.

11.2 — A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais
dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base na
análise dos respectivos curricula profissionais, sendo obrigatoriamente
consideradas e ponderadas, de acordo com as exigências da função:

A habilitação académica de base — onde se ponderará a titu-
laridade de um grau académico ou a sua equiparação legal-
mente reconhecida;

A formação profissional — em que se ponderarão as acções de
formação e de aperfeiçoamento profissional, em especial as

relacionadas com as áreas funcionais dos lugares postos a
concurso;

A experiência profissional — em que se ponderará o desempenho
efectivo de funções na área de actividade para que o concurso
é aberto, bem como outras capacitações adequadas, com ava-
liação da sua natureza e duração.

A classificação de serviço poderá, se o júri assim o entender, ser
considerada como factor de apreciação na avaliação curricular.

11.3 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pro-
fissionais e pessoais dos candidatos.

Os factores de apreciação da entrevista profissional de selecção
serão os seguintes:

a) Atitude e experiência profissional;
b) Expressão e fluência verbais;
c) Motivações e interesses;
d) Sentido crítico.

11.4 — A classificação final dos candidatos resultará da média arit-
mética simples ou ponderada das classificações obtidas nas duas fases,
sendo adoptada a escala de 0 a 20 valores.

11.5 — De acordo com a alínea g) do n.o 1 do artigo 27.o do Decre-
to-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação e pon-
deração dos métodos de selecção, bem como o sistema de classificação
final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constarão de actas
de reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitadas.

12 — A relação dos candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão divulgadas nos termos dos artigos 34.o e 39.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho.

13 — As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
14 — Constituição do júri:

Presidente — Licenciada Maria Fernanda Melim Santos Carva-
lho, subdirectora, substituída, nas suas faltas e impedimentos,
pela 1.a vogal efectiva.

Vogais efectivos:

Licenciada Maria José Serra Veríssimo, chefe de divisão.
Maria Teresa Valente da Costa, chefe de repartição, em

substituição.

Vogais suplentes:

Licenciado Paulo Manuel Patrão Carretas, director de
serviços.

Licenciada Rosa Silva Fernandes e Sousa, chefe de divisão.

30 de Agosto de 1999. — A Directora, Ana Marin.

Despacho (extracto) n.o 17 909/99 (2.a série). — Por despacho
de 20 de Agosto de 1999 do Ministro da Cultura:

Maria Teresa Valente da Costa, chefe de secção do quadro de pessoal
do Instituto Português das Artes do Espectáculo — nomeada, em
regime de substituição, pelo período de seis meses, chefe de repar-
tição do Instituto Português das Artes do Espectáculo, com efeitos
à data do despacho.

1 de Setembro de 1999. — A Directora, Ana Marin.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional de Educação

Direcção Regional de Administração e Pessoal

Rectificação n.o 12/99/M. — Por ter saído com inexactidão no
Jornal Oficial, 2.a série, n.o 109, suplemento, de 7 de Junho de 1999,
rectifica-se que onde se lê:

Escola Básica do Porto da Cruz

Nome Grupo
Número

do
registo

Data
do visto
do TC

José Ricardo Velosa Barreto Ferreira Alves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ed. Física Sec. . . . . . . 3666 31-12-98
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deve ler-se:

Escola Bás./Sec. Padre Manuel Álvares

Nome Grupo
Número

do
registo

Data
do visto
do TC

José Ricardo Velosa Barreto Ferreira Alves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ed. Física Sec. . . . . . . 3666 31-12-98

27 de Agosto de 1999. — O Director Regional, Jorge Manuel da Silva Morgado.

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Deliberação (extracto) n.o 649/99. — Por deliberação do plenário
do Conselho Superior da Magistratura de 29 de Junho de 1999:

António Cardoso dos Santos Bernardino, Manuel de Sousa Teixeira
Ribeiro, Joaquim Maria Melo de Sousa Lima, António de Sampaio
Gomes, Manuel Gonçalves Ferreira, Francisco Manuel Caetano
e Francisco José Cachapuz Guerra — nomeados, em comissão ordi-
nária de serviço, inspectores judiciais, com efeitos a partir de 15
de Setembro de 1999.

Posse: cinco dias.

2 de Agosto de 1999. — O Juiz-Secretário, Alexandre dos Reis.

Deliberação (extracto) n.o 650/99. — Por deliberação do plenário
do Conselho Superior da Magistratura de 17 de Dezembro de 1998:

Maria Isabel Ferraz Pinto de Magalhães Verde, juíza de direito do
1.o Juízo Cível de Vila Franca de Xira — nomeada, em comissão
eventual de serviço, assessora do Supremo Tribunal de Justiça, com
efeitos a partir de 15 de Setembro de 1999.

Posse: cinco dias.

4 de Agosto de 1999. — O Juiz-Secretário, Alexandre dos Reis.

Deliberação (extracto) n.o 651/99. — Por deliberação do plenário
do Conselho Superior da Magistratura de 14 de Julho de 1999, foi
deliberado efectuar o seguinte movimento judicial:

Para o Supremo Tribunal de Justiça:

José Alberto de Azevedo Moura Cruz, juiz desembargador, servindo
como juiz auxiliar no Supremo Tribunal de Justiça — nomeado juiz
conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça.

Manuel de Oliveira Leal Henriques, procurador-geral-adjunto, ser-
vindo, em comissão serviço, no Tribunal Superior de Justiça de
Macau — nomeado juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Jus-
tiça, continuando, porém, na mesma comissão de serviço.

José Dias Barata Figueira, juiz desembargador, servindo, em comissão
permanente de serviço, no Supremo Tribunal Administra-
tivo — nomeado juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça,
continuando, porém, na mesma comissão de serviço.

Abílio de Vasconcelos Carvalho, juiz desembargador, servindo como
juiz auxiliar no Supremo Tribunal de Justiça — nomeado juiz con-
selheiro do Supremo Tribunal de Justiça.

Manuel Maria Duarte Soares, juiz desembargador, servindo como
juiz auxiliar no Supremo Tribunal de Justiça — nomeado juiz con-
selheiro do Supremo Tribunal de Justiça.

Joaquim José de Sousa Dinis, juiz desembargador, servindo como
juiz auxiliar no Supremo Tribunal de Justiça — nomeado juiz con-
selheiro do Supremo Tribunal de Justiça.

Para os Tribunais da Relação:

José Manuel Branquinho de Oliveira Lobo, juiz desembargador do
Tribunal da Relação de Lisboa — transferido, como requereu, para
o Tribunal da Relação de Évora.

Mário Rua Dias, juiz desembargador do Tribunal da Relação de Coim-
bra — transferido, como requereu, para o Tribunal da Relação de
Lisboa.

José Albino Caetano Duarte, juiz desembargador, servindo como juiz
desembargador auxiliar no Tribunal da Relação de Lisboa — colo-
cado no mesmo Tribunal da Relação.

Francisco Maria d’Orey de Oliveira Pires, juiz desembargador, ser-
vindo como juiz desembargador auxiliar no Tribunal da Relação
de Évora — colocado, como requereu, no mesmo Tribunal da
Relação.

Hélder João Martins Nogueira Roque, juiz desembargador do Tri-
bunal da Relação de Lisboa, servindo, em comissão serviço, como
director da delegação do Centro de Estudos Judiciários em Coim-
bra — transferido, como requereu, para o Tribunal da Relação de
Coimbra, continuando, porém, na mesma comissão de serviço.

Manuel Joaquim Braz, juiz desembargador do Tribunal da Relação
de Lisboa — transferido, como requereu, para o Tribunal da Rela-
ção do Porto.

Fernando Augusto de Beça, juiz desembargador do Tribunal da Rela-
ção de Lisboa — transferido, como requereu, para o Tribunal da
Relação do Porto.

Manuel de Sousa Teixeira Ribeiro, juiz desembargador do Tribunal
da Relação de Lisboa, que, a partir de 15 de Setembro de 1999,
exercerá funções, em comissão ordinária de serviço, como inspector
judicial — transferido, como requereu, para o Tribunal da Relação
do Porto.

Manuel Fernando Granja Rodrigues da Fonseca, juiz desembargador
do Tribunal da Relação de Évora — transferido, como requereu,
para o Tribunal da Relação de Lisboa.

Mário Manuel Varges Gomes, juiz desembargador, servindo, em
comissão ordinária de serviço, como vogal da Comissão Nacional
de Protecção de Dados — colocado, como requereu, no Tribunal
da Relação de Évora, continuando, porém, na mesma comissão
de serviço.

José da Cunha Barbosa, juiz desembargador do Tribunal da Relação
de Évora, servindo, em comissão de serviço, como director da dele-
gação do Centro de Estudos Judiciários no Porto — transferido,
como requereu, para o Tribunal da Relação do Porto, continuando,
porém, na mesma comissão de serviço.

José dos Santos Martins, juiz desembargador do Tribunal da Relação
de Évora — transferido, como requereu, para o Tribunal da Relação
de Lisboa.

Alvito Hilário Roger de Sousa, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no 1.o Juízo do Tribunal de Círculo de Sintra — promovido
à 2.a instância por mérito e colocado, como requereu, no Tribunal
da Relação de Lisboa.

Emídio José da Costa, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação do Porto — promovido à 2.a instância por
mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Carlos Manuel Pereira Travessa, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no Tribunal da Relação do Porto — promovido à 2.a ins-
tância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Joaquim de Pinho Milheiro de Oliveira, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal da Relação do Porto — promovido à 2.a ins-
tância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Isabel Celeste Alves Pais Martins, juíza de direito, servindo, em comis-
são de serviço, no Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da
República — promovida à 2.a instância por mérito e colocada, como
requereu, no Tribunal da Relação de Lisboa, continuando, porém,
na mesma comissão de serviço.

José Augusto Fernandes do Vale, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no Tribunal da Relação de Lisboa — promovido à 2.a ins-
tância por mérito e colocado, como requereu, no Tribunal da Rela-
ção do Porto.

João Cipriano Silva, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar no
Tribunal da Relação do Porto — promovido à 2.a instância por
mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Narciso Marques Machado, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação de Lisboa — promovido à 2.a instância
por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Américo Joaquim Pires Esteves, juiz de direito, servindo, em comissão
permanente de serviço, no Supremo Tribunal Administra-
tivo — promovido à 2.a instância por mérito e colocado, como
requereu, no Tribunal da Relação de Lisboa, continuando, porém,
na mesma comissão de serviço.

Jaime Guerreiro Machado Valente, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Évora — promovido à
2.a instância por mérito e colocado, como requereu, no Tribunal
da Relação de Évora.
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António Pedro Figueira Ferreira de Almeida, juiz de direito, servindo,
em comissão ordinária de serviço, como inspector judicial — pro-
movido à 2.a instância por mérito e colocado, como requereu, no
Tribunal da Relação de Lisboa, continuando, porém, na mesma
comissão de serviço.

João Carlos Pires Trindade, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação de Coimbra — promovido à 2.a instância
por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

António Manuel Martins Lopes, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no Tribunal da Relação de Lisboa — promovido à 2.a ins-
tância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

José Fernando de Salazar Casanova Abrantes, juiz de direito, servindo
como juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Lisboa — promovido
à 2.a instância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo
Tribunal.

Alberto da Silva Campinho, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação de Évora — promovido à 2.a instância por
mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Carlos José Belo Pamplona de Oliveira, juiz de direito, servindo, em
comissão permanente de serviço, no Supremo Tribunal Adminis-
trativo — promovido à 2.a instância por mérito e colocado no Tri-
bunal da Relação de Lisboa, continuando, porém, na mesma comis-
são de serviço.

Alberto Acácio de Sá Costa Reis, juiz de direito, servindo, em comissão
permanente de serviço, no Supremo Tribunal Administra-
tivo — promovido à 2.a instância por mérito e colocado no Tribunal
da Relação de Lisboa, continuando, porém, na mesma comissão
de serviço.

José Carlos de Almeida Lucas Martins, juiz de direito, servindo, em
comissão permanente de serviço, no Tribunal Central Adminis-
trativo — promovido à 2.a instância por mérito e colocado, como
requereu, no Tribunal da Relação de Lisboa, continuando, porém,
na mesma comissão de serviço.

António Ferreira Xavier Forte, juiz de direito, servindo, em comissão
permanente de serviço, no Tribunal Central Administrativo — pro-
movido à 2.a instância por mérito e colocado, como requereu, no
Tribunal da Relação de Lisboa, continuando, porém, na mesma
comissão de serviço.

Fernando António da Silva Santos, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Lisboa e, em regime de
acumulação, como director da delegação do Centro de Estudos
Judiciários em Lisboa — promovido à 2.a instância por mérito e
colocado, como requereu, no Tribunal da Relação de Lisboa, con-
tinuando, porém, em comissão de serviço no CEJ.

Fernando José Martins Gaito das Neves, juiz de direito, servindo
como juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Évora — promovido
à 2.a instância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo
Tribunal.

Carlos Manuel Maia Rodrigues, juiz de direito, servindo, em comissão
permanente de serviço, no Tribunal Central Administrativo — pro-
movido à 2.a instância por mérito e colocado no Tribunal da Relação
de Coimbra, continuando, porém, na mesma comissão de serviço.

Gonçalo Xavier Silvano, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação do Porto — promovido à 2.a instância por
mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

António de Sampaio Gomes, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação do Porto, que, a partir de 15 de Setembro
de 1999, exercerá funções, em comissão ordinária de serviço, como
inspector judicial — promovido à 2.a instância por mérito e colo-
cado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Carlos Marcos Rodrigues, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação de Lisboa — promovido à 2.a instância
por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Rui de Sousa Pinto Ferreira, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação do Porto — promovido à 2.a instância por
mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Fernando da Conceição Bento, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no Tribunal da Relação de Évora — promovido à 2.a ins-
tância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Arlindo de Jesus Félix de Almeida, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Coimbra — promovido à
2.a instância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo
Tribunal.

Orlando Viegas Martins Afonso, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no Tribunal da Relação de Évora — promovido à 2.a ins-
tância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

José Tavares de Paiva, juiz de direito, servindo, em comissão de serviço,
como director-adjunto do Centro de Estudos Judiciários — pro-
movido à 2.a instância por mérito e colocado, como requereu, no
Tribunal da Relação de Évora, continuando, porém, na mesma
comissão de serviço.

Martinho Martins de Almeida Cruz, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Lisboa — promovido à
2.a instância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo
Tribunal.

Álvaro da Cunha Gomes Rodrigues, juiz de direito do 1.o Juízo do
Tribunal de Círculo de Portimão, servindo, em comissão ordinária
de serviço, como inspector judicial — promovido à 2.a instância por
mérito e colocado, como requereu, no Tribunal da Relação de
Évora, continuando, porém, na mesma comissão de serviço.

João José Martins de Sousa, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação de Lisboa — promovido à 2.a instância
por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

João Manuel da Cruz Nogueira Malheiro de Ferraz, juiz de direito,
servindo como juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Lis-
boa — promovido à 2.a instância por mérito e colocado, como
requereu, no mesmo Tribunal.

Gabriel Martim dos Anjos Catarino, juiz de direito, servindo como
comissário nacional para os refugiados — promovido à 2.a instância
por mérito e colocado, como requereu, no Tribunal da Relação
de Coimbra, continuando, porém, no exercício daquele cargo.

José Joaquim de Almeida Lopes, juiz de direito, servindo, em comissão
permanente de serviço, no Tribunal Tributário de 2.a instân-
cia — promovido à 2.a instância por mérito e colocado no Tribunal
da Relação de Évora, continuando, porém, na comissão de serviço.

Luís Dias André da Silva, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação do Porto — promovido à 2.a instância por
mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Fernando Pereira Rodrigues, juiz de direito, servindo como juiz auxi-
liar no Tribunal da Relação de Lisboa — promovido à 2.a instância
por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

José da Conceição Martins Rodrigues e Gonçalves Afonso, juiz de
direito, servindo como juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Coim-
bra — promovido à 2.a instância por mérito e colocado, como reque-
reu, no mesmo Tribunal.

Francisco José Cepêda Bruto da Costa, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Évora — promovido à
2.a instância por mérito e colocado no mesmo Tribunal.

David Pinto Monteiro, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação do Porto — promovido à 2.a instância por
mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Joaquim Matias de Carvalho Marques Pereira, juiz de direito, servindo
como juiz auxiliar no Tribunal da Relação do Porto — promovido
à 2.a instância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo
Tribunal.

Gabriel da Silva, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar no Tribunal
da Relação de Coimbra — promovido à 2.a instância por mérito
e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Paulo Távora Victor, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar no
Tribunal da Relação de Coimbra — promovido à 2.a instância por
mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Alexandre Ferreira Baptista Coelho, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Évora — promovido à
2.a instância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo
Tribunal.

Adriano Marinho Pires, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação do Porto — promovido à 2.a instância por
mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Fernando Manuel Pinto de Almeida, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal da Relação do Porto — promovido à 2.a ins-
tância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Manuel José Caimoto Jácome, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no Tribunal da Relação do Porto — promovido à 2.a ins-
tância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

António Fernando Gomes da Silva, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Lisboa — promovido à
2.a instância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo
Tribunal.

José Simão Pereira Quelhas, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação de Lisboa — promovido à 2.a instância
por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Fernando Nunes Ribeiro, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação de Coimbra — promovido à 2.a instância
por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Germano António Reis da Fonseca, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Coimbra — promovido à
2.a instância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo
Tribunal.

José David Pimentel Marcos, juiz de direito, servindo como juiz auxi-
liar no Tribunal da Relação de Lisboa — promovido à 2.a instância
por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

José de Sousa Magalhães, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação de Évora — promovido à 2.a instância por
mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

João Carlos da Silva Vaz, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação do Porto — promovido à 2.a instância por
mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Maria Regina Costa de Almeida Rosa, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no Tribunal da Relação de Coimbra — promovida



13 929N.o 215 — 14-9-1999 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE

à 2.a instância por mérito e colocada, como requereu, no mesmo
Tribunal.

Maria Alexandra Afonso de Moura Santos, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no Tribunal da Relação de Évora — promovida
à 2.a instância por mérito e colocada, como requereu, no mesmo
Tribunal.

Ana Maria Lobato Moreira da Silva, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no Tribunal da Relação de Lisboa — promovida à
2.a instância por mérito e colocada, como requereu, no mesmo
Tribunal.

Carlos Alberto Macedo Domingues, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal da Relação do Porto — promovido à 2.a ins-
tância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

António Sérgio da Silva Abrantes Mendes, juiz de direito, servindo
como juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Évora — promovido
à 2.a instância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo
Tribunal.

Maximiano Ribeiro de Almeida, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no Tribunal da Relação do Porto — promovido à 2.a ins-
tância por mérito e colocado, como requereu, no Tribunal da Rela-
ção de Lisboa.

José Carlos Dinis Machado da Silva, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal da Relação do Porto — promovido à 2.a ins-
tância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

António Vieira Marinho, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação de Coimbra — promovido à 2.a instância
por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Manuel Gonçalves Ferreira, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação do Porto, que, a partir de 15 de Setembro
de 1999, exercerá funções, em comissão ordinária de serviço, como
inspector judicial — promovido à 2.a instância por mérito e colo-
cado, como requereu, no Tribunal da Relação de Coimbra.

António Manuel de Almeida Semedo, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Évora — promovido à
2.a instância por mérito e colocado, como requereu, no Tribunal
da Relação de Lisboa.

Fernanda Isabel de Sousa Pereira, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no Tribunal da Relação de Évora — promovida à
2.a instância por mérito e colocada, como requereu, no Tribunal
da Relação de Lisboa.

Joaquim Maria Melo de Sousa Lima, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal da Relação do Porto, que, a partir de
15 de Setembro de 1999, exercerá funções, em comissão ordinária
de serviço, como inspector judicial — promovido à 2.a instância por
mérito e colocado no Tribunal da Relação de Coimbra.

José Norberto de Melo Baeta de Queirós, juiz de direito, servindo,
em comissão permanente de serviço, no Supremo Tribunal Admi-
nistrativo — promovido à 2.a instância por mérito e colocado no
Tribunal da Relação de Évora, continuando, porém, na mesma
comissão de serviço.

Trajano Amador Seabra Teles de Menezes e Melo, juiz de direito,
servindo como juiz auxiliar no Tribunal da Relação do Porto — pro-
movido à 2.a instância por mérito e colocado, como requereu, no
mesmo Tribunal.

Maria Catarina Gonçalves Arêlo Manso, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no Tribunal da Relação de Lisboa — promovida
à 2.a instância por mérito e colocada, como requereu, no mesmo
Tribunal.

Hélder Alves de Almeida, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação do Porto — promovido à 2.a instância por
mérito e colocado, como requereu, no Tribunal da Relação de
Coimbra.

Acácio André Proença, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação de Évora — promovido à 2.a instância por
mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Claudino Seara Paixão, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação de Lisboa — promovido à 2.a instância
por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Jorge Artur Madeira dos Santos, juiz de direito, servindo, em comissão
permanente de serviço, no Tribunal Central Administrativo — pro-
movido à 2.a instância por mérito e colocado no Tribunal da Relação
de Lisboa, continuando, porém, na mesma comissão de serviço.

José Joaquim Ferreira Marques, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no Tribunal da Relação de Lisboa — promovido à 2.a ins-
tância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Maria Manuela Barata Antunes dos Santos e Guedes Gomes, juíza
de direito do Tribunal da Comarca da Horta — promovida à 2.a ins-
tância por mérito e colocada, como requereu, no Tribunal da Rela-
ção de Lisboa.

Jorge dos Santos, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar no Tri-
bunal da Relação de Lisboa — promovido à 2.a instância por mérito
e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

Ana Paula Lopes Martins Boularot, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no Tribunal da Relação de Lisboa — promovida à

2.a instância por mérito e colocada, como requereu, no mesmo
Tribunal.

João Manuel Crespo de Goes Pinheiro, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Lisboa — promovido à
2.a instância por mérito e colocado, como requereu, no mesmo
Tribunal.

Manuel Artur Dias, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar no
Tribunal da Relação de Coimbra — promovido à 2.a instância por
mérito e colocado, como requereu, no mesmo Tribunal.

António José Pimpão, juiz de direito, servindo, em comissão per-
manente de serviço, no Supremo Tribunal Administrativo — pro-
movido à 2.a instância por mérito e colocado no Tribunal da Relação
de Évora, continuando, porém, na mesma comissão de serviço.

Francisco Manuel Caetano, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação de Coimbra, que, a partir de 15 de Setembro
de 1999, exercerá funções, em comissão ordinária de serviço, como
inspector judicial — promovido à 2.a instância por mérito e colo-
cado, como requereu, no Tribunal da Relação de Lisboa.

João Gonçalves Marques, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação de Coimbra — promovido à 2.a instância
por mérito e colocado, como requereu, no Tribunal da Relação
de Évora.

Joaquim Evangelista Esteves Araújo, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Lisboa — promovido à
2.a instância por mérito e colocado, como requereu, no Tribunal
da Relação de Évora.

José Aureliano Barreto do Carmo, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Coimbra — destacado como
juiz auxiliar no mesmo Tribunal da Relação.

Mário Manuel Batista Fernandes, juiz de direito do 1.o Juízo do Tri-
bunal do Trabalho de Braga — destacado como juiz auxiliar no
Tribunal da Relação do Porto.

Alberto Manuel Gonçalves Mendes, juiz de direito, na situação de
disponibilidade — destacado como juiz auxiliar no Tribunal da
Relação de Lisboa.

José Abel Silveira Ventura, juiz de direito da 5.a Vara Criminal de
Lisboa — destacado como juiz auxiliar no Tribunal da Relação de
Lisboa.

Luís Eduardo Mendes Louro, juiz de direito, servindo como juiz auxi-
liar no Tribunal da Relação de Lisboa — destacado como juiz auxi-
liar no mesmo Tribunal da Relação.

António Joaquim Piçarra, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
de Círculo de Coimbra, exercendo, em tempo integral, o cargo
de vogal do Conselho Superior da Magistratura — destacado como
juiz auxiliar no Tribunal da Relação de Coimbra.

José João Teixeira Coelho Vieira, juiz de direito do Tribunal de Cír-
culo de Bragança — destacado como juiz auxiliar no Tribunal da
Relação do Porto.

Francisco Marcolino de Jesus, juiz de direito, servindo como juiz auxi-
liar no Tribunal da Relação de Lisboa — destacado como juiz auxi-
liar no mesmo Tribunal da Relação.

Olindo dos Santos Geraldes, juiz de direito do 7.o Juízo Cível de
Lisboa — destacado como juiz auxiliar no Tribunal da Relação de
Lisboa.

Marcos António Cabrita dos Santos Rita, juiz de direito do 1.o Juízo
Criminal de Faro — destacado como juiz auxiliar no Tribunal da
Relação de Lisboa.

Nuno de Melo Gomes da Silva, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no Tribunal da Relação de Lisboa — destacado como juiz
auxiliar no mesmo Tribunal da Relação.

Maria Margarida Blasco Martins Augusto Telles de Abreu, juíza de
direito, servindo como juíza auxiliar no Tribunal da Relação de
Lisboa — destacada como juíza auxiliar no mesmo Tribunal da
Relação.

Maria Margarida de Andrade Vieira de Almeida Dá Mesquita, juíza
de direito do 4.o Juízo do Tribunal de Execução das Penas de
Lisboa — destacada como juíza auxiliar no Tribunal da Relação
de Lisboa.

Cid Orlando de Melo Pinto Geraldo, juiz de direito da 6.a Vara Cri-
minal de Lisboa — destacado como juiz auxiliar no Tribunal da
Relação de Lisboa.

Fernando Manuel Monterroso de Carvalho Gomes, juiz de direito
da 1.a Vara Criminal do Porto — destacado como juiz auxiliar no
Tribunal da Relação de Lisboa.

Acácio Luís Jesus Neves, juiz de direito do Círculo Judicial de
Faro — destacado como juiz auxiliar no Tribunal da Relação de
Évora.

António Santos Abrantes Geraldes, juiz de direito do Tribunal Marí-
timo de Lisboa — destacado como juiz auxiliar no Tribunal da Rela-
ção de Coimbra.

Eurico José Marques dos Reis, juiz de direito do 1.o Juízo Cível de
Lisboa — destacado como juiz auxiliar no Tribunal da Relação de
Évora.
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José Teixeira Monteiro, juiz de direito do 7.o Juízo Cível de Lis-
boa — destacado como juiz auxiliar no Tribunal da Relação de
Évora.

Ana Luísa Passos Martins da Silva Geraldes, juíza de direito, servindo,
em comissão de serviço, na Comissão de Aplicação de Coimas em
Matéria Económica — destacada como juíza auxiliar no Tribunal
da Relação de Évora.

Mário Belo Morgado, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar no
Tribunal da Relação de Lisboa — destacado como juiz auxiliar no
Tribunal da Relação de Coimbra.

Maria Alexandrina de Almeida Branquinho Ferreira, juíza de direito
do 1.o Juízo do Tribunal do Trabalho de Lisboa — destacada como
juíza auxiliar no Tribunal da Relação de Évora.

Maria do Rosário Correia de Oliveira, juíza de direito do 2.o Juízo
do Tribunal de Família de Lisboa — destacada como juíza auxiliar
no Tribunal da Relação de Coimbra.

Rosa Maria Mendes Cardoso Ribeiro Coelho, juíza de direito do
5.o Juízo do Tribunal do Trabalho de Lisboa — destacada como
juíza auxiliar no Tribunal da Relação de Coimbra.

Maria Fernanda Pereira Soares, juíza de direito do Tribunal do Tra-
balho de Santo Tirso — destacada como juíza auxiliar no Tribunal
da Relação do Porto.

Maria João da Graça Romba, juíza de direito do 1.o Juízo do Tribunal
do Trabalho de Lisboa — destacada como juíza auxiliar no Tribunal
da Relação de Évora.

Ana Maria Fernandes Grácio de Almeida Alves, juíza de direito do
2.o Juízo Criminal de Lisboa — destacada como juíza auxiliar no
Tribunal da Relação de Évora.

Maria Filomena Onório Gil Clemente Lima, juíza de direito do Tri-
bunal do Trabalho de Sintra — destacada como juíza auxiliar no
Tribunal da Relação de Évora.

Nazaré de Jesus Lopes Miguel Saraiva, juíza de direito da 1.a Vara
Criminal do Porto — destacada como juíza auxiliar no Tribunal
da Relação do Porto.

Maria Margarida Leandro Martins, juíza de direito do 5.o Juízo do
Tribunal do Trabalho de Lisboa — destacada como juíza auxiliar
no Tribunal da Relação de Évora.

Maria da Conceição Simão Gomes, juíza de direito do 16.o Juízo
Cível de Lisboa — destacada como juíza auxiliar no Tribunal da
Relação do Porto.

Joaquim Manuel Esteves Marques, juiz de direito do 2.o Juízo do
Tribunal de Família de Lisboa — destacado como juiz auxiliar no
Tribunal da Relação do Porto.

António Manuel Clemente Lima, juiz de direito do 2.o Juízo do Tri-
bunal de Família de Lisboa — destacado como juiz auxiliar no Tri-
bunal da Relação do Porto.

Maria Amélia Alves Ribeiro, juíza de direito do 1.o Juízo do Tribunal
do Trabalho de Lisboa — destacada como juíza auxiliar no Tribunal
da Relação do Porto.

Leonel Gentil Marado Serôdio, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal
de Círculo de Braga — destacado como juiz auxiliar no Tribunal
da Relação do Porto.

José Inácio Manso Rainho, juiz de direito do 3.o Juízo do Tribunal
de Família de Lisboa — destacado como juiz auxiliar no Tribunal
da Relação do Porto.

Pedro dos Santos Gonçalves Antunes, juiz de direito do 1.o Juízo
do Tribunal de Família de Lisboa — destacado como juiz auxiliar
no Tribunal da Relação do Porto.

Para os tribunais de 1.a instância:

Acesso final — preferências:

Jorge Ramos Silva, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal de Círculo
de Sintra — nomeado, com preferência, para a 1.a Vara Mista de
Sintra.

António Alexandre Reis, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal
de Círculo de Oeiras, a exercer, em comissão ordinária de serviço,
o cargo de juiz-secretário do Conselho Superior da Magistra-
tura — nomeado, com preferência, para o Círculo Judicial de Vila
Franca de Xira, continuando, porém, em comissão de serviço.

Heitor Pereira Carvalho Gonçalves, juiz de direito do 1.o Juízo do
Tribunal de Círculo de Braga — nomeado, com preferência, para
a Vara Mista de Braga.

Maria da Assunção Pinhal Raimundo, juíza de direito do Tribunal
de Círculo de Alcobaça — nomeada, com preferência, para o Cír-
culo Judicial de Alcobaça.

Tibério Nunes da Silva, juiz de direito do Tribunal de Círculo de
Beja, exercendo, em tempo integral, o cargo de vogal do Conselho
Superior da Magistratura — nomeado, com preferência, para o Cír-
culo Judicial de Beja, continuando, porém, no exercício daquele
cargo.

Henrique Luís de Brito Araújo, juiz de direito do Tribunal de Círculo
de Paredes — nomeado, com preferência, para o Círculo Judicial
de Paredes.

Francisco José Brízida Martins, juiz de direito do Tribunal de Círculo
da Figueira da Foz — nomeado, com preferência, para o Círculo
Judicial da Figueira da Foz.

José António de Sousa Lameiras, juiz de direito do Círculo Judicial
de Vila Nova de Gaia — nomeado, com preferência, para a 1.a
Vara Mista de Vila Nova de Gaia.

Fernando Augusto Samões, juiz de direito do Tribunal de Círculo
de Lamego — nomeado, com preferência, para o Círculo Judicial
de Lamego.

Fernando Baptista de Oliveira, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal
de Círculo de Gondomar — nomeado, com preferência, para o Cír-
culo Judicial de Gondomar.

Orlando Manuel Jorge Gonçalves, juiz de direito do Tribunal de Cír-
culo da Covilhã — nomeado, com preferência, para o Círculo Judi-
cial da Covilhã.

António Gama Ferreira Ramos, juiz de direito do Tribunal de Círculo
de Penafiel — nomeado, com preferência, para o Círculo Judicial
de Penafiel.

Agostinho Soares Torres, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
de Círculo de Setúbal — nomeado, com preferência, para a Vara
Mista de Setúbal.

Afonso Henrique Cabral Ferreira, juiz de direito do 2.o Juízo do
Tribunal de Círculo de Oeiras — nomeado, com preferência, para
o Círculo Judicial de Oeiras.

José António Pires Teles Pereira, juiz de direito do Tribunal de Círculo
de Portalegre, servindo, em comissão eventual de serviço, como
director-geral-adjunto dos Serviços de Informação e Segurança —
nomeado, com preferência, para o Círculo Judicial de Portalegre,
continuando, porém, em comissão de serviço.

Sénio Manuel dos Reis Alves, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
de Círculo de Portimão — nomeado, com preferência, para o Cír-
culo Judicial de Portimão.

José Manuel Cabrita Vieira e Cunha, juiz de direito do 2.o Juízo
do Tribunal de Círculo de Braga — nomeado, com preferência,
para a Vara Mista de Braga.

Francisco António de Figueiredo Caramelo, juiz de direito da 10.a
Vara Criminal de Lisboa — nomeado, com preferência, para a 6.a
Vara Criminal de Lisboa.

Manuel José Pires Capelo, juiz de direito do Tribunal de Círculo
de Alcobaça — nomeado, com preferência, para o Círculo Judicial
de Alcobaça.

Fernando Mimoso Negrão, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal
de Círculo de Setúbal — nomeado, com preferência, para a Vara
Mista de Setúbal.

Abílio Fialho Ramalho, juiz de direito da 10.a Vara Criminal de Lis-
boa — nomeado, com preferência, para a 5.a Vara Criminal de
Lisboa.

João Albino Rainho Ataíde das Neves, juiz de direito do Tribunal
de Círculo da Figueira da Foz — nomeado, com preferência, para
o Círculo Judicial da Figueira da Foz.

Maria do Rosário Pita Pegado Gonçalves, juíza de direito do 1.o Juízo
do Tribunal de Círculo de Oeiras — nomeada, com preferência,
para o Círculo Judicial de Oeiras.

António Francisco Martins, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
de Círculo de Setúbal — nomeado, com preferência, para o Círculo
Judicial do Barreiro.

Luís Filipe Castelo Branco do Espírito Santo, juiz de direito do 2.o
Juízo do Tribunal de Círculo de Oeiras — nomeado, com prefe-
rência, para o Círculo Judicial de Oeiras.

Jacinto Remígio Meca, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal de
Círculo de Leiria — nomeado, com preferência, para o Círculo Judi-
cial de Leiria.

Luís José Falcão de Magalhães, juiz de direito do Tribunal de Círculo
das Caldas da Rainha, servindo, em comissão eventual de serviço,
como assessor no Supremo Tribunal de Justiça — nomeado, com
preferência, para o Círculo Judicial das Caldas da Rainha, con-
tinuando, porém, na mesma comissão de serviço.

António Guerra Banha, juiz de direito do Tribunal de Círculo de
Chaves — nomeado, com preferência, para o Círculo Judicial de
Chaves.

Emídio Francisco Santos, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
de Círculo de Leiria — nomeado, com preferência, para o Círculo
Judicial de Leiria.

Heitor Bernardo Cardoso Vasques Osório, juiz de direito do Tribunal
de Círculo da Covilhã — nomeado, com preferência, para o Círculo
Judicial da Guarda.

Maria Luísa Meireles Carvalho Franco Duarte Ramos, juíza de direito
do 2.o Juízo do Tribunal de Menores de Lisboa — nomeada, com
preferência, para o 4.o Juízo do Tribunal de Família e de Menores
de Lisboa.

Maria Cecília de Oliveira Agante dos Reis Pancas, juíza de direito
do 3.o Juízo do Tribunal de Círculo de Coimbra — nomeada, com
preferência, para a Vara Mista de Coimbra.
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João Manuel Moreira do Carmo, juiz de direito do 1.o Juízo do Tri-
bunal de Círculo de Setúbal — nomeado, com preferência, para
a Vara Mista de Setúbal.

Manuel Pinto dos Santos, juiz de direito do Tribunal de Círculo de
Lamego — nomeado, com preferência, para o Círculo Judicial de
Lamego.

Carlos Manuel Marques Querido, juiz de direito do Tribunal de Cír-
culo de Torres Vedras — nomeado, com preferência, para o Círculo
Judicial de Torres Vedras.

Sílvio José Teixeira de Sousa, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal
de Círculo do Funchal — nomeado, com preferência, para a Vara
Mista do Funchal.

António Ribeiro Martins, juiz de direito do Tribunal de Círculo de
Torres Vedras — nomeado, com preferência, para o Círculo Judicial
de Torres Vedras.

José Felisberto da Cunha Proença, juiz de direito do Tribunal de
Círculo das Caldas da Rainha — nomeado, com preferência, para
o Círculo Judicial das Caldas da Rainha.

Cacilda Maria do Casal Sena, juíza de direito do 2.o Juízo do Tribunal
de Círculo de Leiria — nomeada, com preferência, para o Círculo
Judicial de Leiria.

José Maria Tomé Branco, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
de Círculo de Braga — nomeado, com preferência, para a Vara
Mista de Braga.

Teresa Maria Ramos Prazeres Pais, juíza de direito do 2.o Juízo do
Tribunal de Círculo de Coimbra — nomeada, com preferência, para
a Vara Mista de Coimbra.

Rui Barreiros da Silva, juiz de direito do Tribunal de Círculo de
Portalegre — nomeado, com preferência, para o Círculo Judicial
de Portalegre.

Maria Rosa Oliveira Tching, juíza de direito do Círculo Judicial de
Guimarães — nomeada, com preferência, para a 1.a Vara Mista
de Guimarães.

Francisco Gonçalves Domingos, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
de Círculo de Sintra — nomeado, com preferência, para a 1.a Vara
Mista de Sintra.

Carlos Manuel Rodrigues de Carvalho Guerra, juiz de direito do
Tribunal de Círculo de Anadia — nomeado, com preferência, para
o Círculo Judicial de Anadia.

José Maria Ferreira Lopes, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal
de Círculo de Leiria — nomeado, com preferência, para o Círculo
Judicial de Tomar.

Ângelo Augusto Brandão de Morais, juiz de direito do Tribunal de
Círculo de Vila do Conde — nomeado, com preferência, para o
Círculo Judicial de Vila do Conde.

Maria Margarida Trovão Bacelar Alves, juíza de direito da 10.a Vara
Criminal de Lisboa — nomeada, com preferência, para o 1.o Juízo
do Tribunal de Família e de Menores de Lisboa.

Fernando Ribeiro Cardoso, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal
de Círculo de Sintra — nomeado, com preferência, para o 1.o Juízo
do Tribunal de Família e de Menores de Sintra.

Gilberto da Cunha, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal de Círculo
de Sintra — nomeado, com preferência, para o 2.o Juízo do Tribunal
de Família e de Menores de Sintra.

António Fernando da Silva, juiz de direito do Tribunal de Círculo
do Barreiro — nomeado, com preferência, para o Círculo Judicial
do Barreiro.

Domingos Manuel Ribeiro Duarte, juiz de direito do Tribunal de
Círculo de Santiago do Cacém — nomeado, com preferência, para
o Círculo Judicial de Santiago do Cacém.

António José Fernandes Isidoro, juiz de direito do 3.o Juízo do Tri-
bunal do Trabalho do Porto — nomeado, com preferência, para
o 1.o Juízo do Tribunal do Trabalho do Porto.

Joaquim José Marques Cardoso, juiz de direito do 1.o Juízo do Tri-
bunal de Círculo de Portimão — nomeado, com preferência, para
o Tribunal de Família e de Menores de Portimão.

José da Cruz Pereira, juiz de direito do 4.o Juízo do Tribunal do
Trabalho do Porto — nomeado, com preferência, para o 1.o Juízo
do Tribunal do Trabalho do Porto.

José Manuel Saporiti Machado da Cruz Bucho, juiz de direito do
2.o Juízo do Tribunal de Círculo de Gondomar — nomeado, com
preferência, para o Círculo Judicial de Gondomar.

António Fernandes Barateiro Dias Martins, juiz de direito do 3.o
Juízo do Tribunal de Círculo de Coimbra — nomeado, com pre-
ferência, para a Vara Mista de Coimbra.

Abílio de Sá Gonçalves Costa, juiz de direito do Tribunal de Círculo
de Vila do Conde — nomeado, com preferência, para o Círculo
Judicial de Vila do Conde.

Ernesto de Jesus de Deus Nascimento, juiz de direito do Tribunal
de Círculo de Castelo Branco — nomeado, com preferência, para
o Círculo Judicial de Castelo Branco.

Rui Manuel Gonçalves, juiz de direito do Tribunal de Círculo de
Chaves — nomeado, com preferência, para o Círculo Judicial de
Chaves.

Arlindo Martins de Oliveira, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
de Círculo de Coimbra — nomeado, com preferência, para a Vara
Mista de Coimbra.

António Augusto de Carvalho, juiz de direito do Tribunal de Círculo
de Santo Tirso — nomeado, com preferência, para o Círculo Judi-
cial de Santo Tirso.

Maria da Conceição Alves Gonçalves, juíza de direito do Tribunal
de Círculo do Barreiro — nomeada, com preferência, para o Círculo
Judicial do Barreiro.

António Domingos Pires Robalo, juiz de direito do Tribunal de Círculo
de Castelo Branco — nomeado, com preferência, para o Círculo
Judicial de Castelo Branco.

Maria da Conceição Correia Ribeiro da Cruz Bucho, juíza de direito
do Tribunal de Círculo de Penafiel — nomeada, com preferência,
para o Círculo Judicial de Penafiel.

Pedro Henrique Brigton da Silva, juiz de direito do Tribunal de Círculo
de Santiago do Cacém — nomeado, com preferência, para o Círculo
Judicial de Santiago do Cacém.

António Luís Terrível Cravo Roxo, juiz de direito do Tribunal de
Círculo de Oliveira de Azeméis — nomeado, com preferência, para
o Círculo Judicial de Oliveira de Azeméis.

Joaquim Arménio Correia Gomes, juiz de direito do 1.o Juízo do
Tribunal de Círculo de Santa Maria da Feira — nomeado, com
preferência, para o Círculo Judicial de Santa Maria da Feira.

Jaime Ferdinando de Castro Pestana, juiz de direito do 1.o Juízo
do Tribunal de Círculo do Funchal — nomeado, com preferência,
para a Vara Mista do Funchal.

Maria Rosa Papança Barroso, juíza de direito do 1.o Juízo do Tribunal
de Menores de Lisboa — nomeada, com preferência, para o 4.o
Juízo do Tribunal de Família e de Menores de Lisboa.

João Carlos da Silva Abrunhosa de Carvalho, juiz de direito do Tri-
bunal de Círculo de Bragança — nomeado, com preferência, para
o Círculo Judicial de Bragança.

José António Mouraz Lopes, juiz de direito do Tribunal de Círculo
de Anadia — nomeado, com preferência, para o Círculo Judicial
de Anadia.

Judite Lima de Oliveira Pires, juíza de direito do Tribunal de Círculo
de Alcobaça — nomeada, com preferência, para o 3.o Juízo do Tri-
bunal da Comarca de Alcobaça.

Ana Luísa Teixeira Neves Bacelar Cruz, juíza de direito do Tribunal
de Círculo de Beja — nomeada, com preferência, para o Círculo
Judicial de Beja.

António Manuel Antunes Figueiredo de Almeida, juiz de direito do
Tribunal de Círculo de Paredes — nomeado, com preferência, para
o Círculo Judicial de Paredes.

José Alfredo de Vasconcelos Soares de Oliveira, juiz de direito do
Tribunal de Círculo de Pombal — nomeado, com preferência, para
o Círculo Judicial de Pombal.

Carlos Pereira Gil, juiz de direito do Tribunal de Círculo de Abrantes,
servindo, em comissão ordinária de serviço, como docente no Centro
de Estudos Judiciários — nomeado, com preferência, para o Círculo
Judicial de Abrantes, continuando, porém, na mesma comissão de
serviço.

António Manuel Mendes Coelho, juiz de direito do 1.o Juízo do Tri-
bunal de Círculo de Santa Maria da Feira — nomeado, com pre-
ferência, para o Círculo Judicial de Santa Maria da Feira.

Joaquim Neto de Moura, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
de Círculo do Funchal — nomeado, com preferência, para a Vara
Mista do Funchal.

Maria Dolores da Silva Sousa, juíza de direito do Tribunal de Círculo
de Penafiel — nomeada, com preferência, para o Círculo Judicial
de Penafiel.

Paulo Eduardo Alves Pimenta Nunes, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar nos Juízos Criminais de Cascais, afecto em exclusivo
à instrução criminal — nomeado, com preferência, para o 1.o Juízo
do Tribunal de Família e de Menores de Cascais.

Paulo Duarte Barreto Ferreira, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
de Círculo do Funchal — nomeado, com preferência, para a Vara
Mista do Funchal.

Jorge Manuel da Silva Loureiro, juiz de direito do Tribunal de Círculo
de Pombal — nomeado, com preferência, para o Círculo Judicial
de Pombal.

Ana Filipa de Sousa Costa Lourenço e Ávila, juíza de direito do
2.o Juízo do Tribunal de Círculo de Portimão — nomeada, com
preferência, para o Círculo Judicial de Portimão.

José Fernando Cardoso Amaral, juiz de direito, interino, do 1.o Juízo
do Tribunal de Círculo de Gondomar — nomeado, com preferência,
juiz de direito do Círculo Judicial de Gondomar (a).

José Rafael dos Santos Arranja, juiz de direito, interino, do Tribunal
de Círculo de Oliveira de Azeméis — nomeado, com preferência,
juiz de direito do Círculo Judicial de Oliveira de Azeméis (a).

Virgínia Maria Correia Martins Barreira Fernandes, juíza de direito
do 5.o Juízo do Tribunal do Trabalho do Porto — nomeada, com
preferência, juíza de direito, interina, do 2.o Juízo do Tribunal do
Trabalho do Porto (a).
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Adérito Manuel de Oliveira Costa, juiz de direito no Tribunal da
Comarca de Portimão, afecto em exclusivo à instrução crimi-
nal — transferido, com preferência, para o 1.o Juízo Criminal de
Faro.

Alberto Augusto Vicente Ruço, juiz de direito nos Juízos Criminais
de Coimbra, afecto em exclusivo à instrução criminal — transferido,
com preferência, para o 2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Santa
Comba Dão.

Isabel Maria Cortes Lourenço da Fonseca, juíza de direito, interina,
do Tribunal de Círculo de Vila Real — nomeada, com preferência,
juíza de direito do Círculo Judicial de Vila Real (a).

Cristina Luísa da Encarnação Santana, juíza de direito nos Juízos
Criminais de Sintra, afecta em exclusivo à instrução crimi-
nal — transferida, com preferência, para o 2.o Juízo Criminal de
Cascais.

Luís Fernando Machado Pires, juiz de direito, interino, do Tribunal
de Círculo de Mirandela — colocado, com preferência, no 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Vila Real.

Maria João Contreiras da Silva Roseiro, juíza de direito no Tribunal
da Comarca do Barreiro, afecta em exclusivo à instrução crimi-
nal — transferida, com preferência, para o 2.o Juízo do Tribunal
da Comarca da Moita.

José Manuel Alves Flores, juiz de direito nos Juízos Criminais de
Braga, afecto em exclusivo à instrução criminal — transferido, com
preferência, para o 3.o Juízo Criminal de Braga.

Pedro Afonso Lucas, juiz de direito nos Juízos Criminais de Vila
Franca de Xira, afecto em exclusivo à instrução criminal — trans-
ferido, com preferência, para o 1.o Juízo Criminal de Vila Franca
de Xira.

João Nuno dos Santos Caldeira Jorge, juiz de direito nos Juízos Cri-
minais de Almada, afecto em exclusivo à instrução criminal — trans-
ferido, com preferência, para o 5.o Juízo Cível de Lisboa.

Carla Isabel de Jesus Oliveira Alves, juíza de direito nos Juízos Cri-
minais de Setúbal, afecta em exclusivo à instrução criminal — trans-
ferida, com preferência, para o 2.o Juízo Cível de Setúbal.

Maria Isabel Sesifredo Benvinda, juíza de direito nos Juízos Criminais
de Vila Nova de Gaia, afecta em exclusivo à instrução crimi-
nal — transferida, com preferência, para o 2.o Juízo da Pequena
Instância Criminal de Lisboa.

José António Rodrigues Cunha, juiz de direito, interino, do Tribunal
de Círculo de Santo Tirso — nomeado, com preferência, juiz de
direito do Círculo Judicial de Santo Tirso (a).

Manuel José Miranda Pedro, juiz de direito do Tribunal de Menores
do Porto — nomeado, com preferência, juiz de direito do 3.o Juízo
do Tribunal de Família e de Menores do Porto (a).

Maria da Graça Duarte Fragoso, juíza de direito, nos Juízos Criminais
de Faro, afecta em exclusivo à instrução criminal — transferida,
com preferência, para o 5.o Juízo Cível de Loures.

Liliana de Páris Dias, juíza de direito do Tribunal de Pequena Instância
de Competência Específica Mista de Vila Nova de Gaia — trans-
ferida, com preferência, para o 1.o Juízo Criminal de Vila Nova
de Gaia.

Carlos Gabriel Donoso Castelo Branco, juiz de direito do Tribunal
de Pequena Instância de Competência Específica Mista de
Almada — transferido, com preferência, para o 1.o Juízo Cível de
Lisboa.

António José Fonseca da Cunha, juiz de direito nos Juízos Criminais
de Viseu, afecto em exclusivo à instrução criminal — transferido,
com preferência, para o 2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Seia.

Fernando Fernandes Rico, juiz de direito nos Juízos Criminais de
Aveiro, afecto em exclusivo à instrução criminal — transferido, com
preferência, para o 3.o Juízo Criminal de Aveiro.

Acesso final:

Luís Maria Vaz das Neves, juiz de direito do 3.o Juízo do Tribunal
de Família de Lisboa, servindo, em comissão eventual de serviço,
como secretário-geral do Ministério da Justiça — nomeado, por
transição, para o 3.o Juízo do Tribunal de Família e de Menores
de Lisboa, continuando, porém, na mesma comissão de serviço.

Ilídio Sacarrão Martins, juiz de direito do 3.o Juízo do Tribunal de
Família de Lisboa, exercendo, em tempo integral, o cargo de vogal
do Conselho Superior da Magistratura — nomeado, por transição,
para o 3.o Juízo do Tribunal de Família e de Menores de Lisboa,
continuando, porém, no exercício daquele cargo.

Manuel Fernando Almeida Cabral, juiz de direito do Círculo Judicial
da Guarda — nomeado, como requereu, para o Círculo Judicial
de Viseu.

Joaquim Luís Espinheira Baltar, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
do Trabalho de Penafiel — nomeado, como requereu, para o
3.o Juízo do mesmo Tribunal.

Luciano Farinha Alves, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal de
Família de Lisboa — nomeado, por transição, para o 1.o Juízo do
Tribunal de Família e de Menores de Lisboa.

Alberto João Borges, juiz de direito do Tribunal do Trabalho de
Loures, servindo, em comissão de serviço, como director do Gabi-
nete Técnico da Polícia Judiciária — nomeado, como requereu,
para o 2.o Juízo do Tribunal de Família e de Menores de Lisboa,
continuando, porém, na mesma comissão de serviço.

António José Moura de Magalhães, juiz de direito do Tribunal do
Trabalho de Viseu — nomeado, como requereu, para o 2.o Juízo
do mesmo Tribunal.

António Valentim de Oliveira Simões, juiz de direito da 7.a Vara
Criminal de Lisboa — nomeado, como requereu, para o Tribunal
Marítimo de Lisboa.

João Carlos Ezaguy Lopes Martins, juiz de direito do 1.o Juízo do
Tribunal de Família de Lisboa — nomeado, por transição, para o
1.o Juízo do Tribunal de Família e de Menores de Lisboa.

António Isaías Pádua, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal de
Círculo de Coimbra — nomeado, como requereu, para o Círculo
Judicial de Santa Maria da Feira.

Dina Maria Monteiro, juíza de direito do 2.o Juízo Cível de Lis-
boa — nomeada, como requereu, para o 2.o Juízo do Tribunal de
Família e de Menores de Lisboa.

Manuel Carlos Monteiro Barreira, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no Círculo Judicial de Tomar — nomeado juiz de direito
do mesmo Círculo Judicial.

João Francisco Aveiro Pereira Nunes, juiz de direito do 6.o Juízo
Cível de Lisboa, servindo, em comissão eventual de serviço, como
assessor no Supremo Tribunal de Justiça — nomeado, por transição,
para a 6.a Vara Cível de Lisboa, continuando, porém, na mesma
comissão de serviço.

Manuel Lopes Madeira Pinto, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal
de Família do Porto — nomeado, por transição, para o 1.o Juízo
do Tribunal de Família e de Menores do Porto.

Luís Fernando dos Santos Correia de Mendonça, juiz de direito do
1.o Juízo Cível de Lisboa — nomeado, por transição, para a 1.a
Vara Cível de Lisboa.

Maria Amélia Condeço Ameixoeira, juíza de direito do 13.o Juízo
Cível de Lisboa, servindo, em comissão ordinária de serviço, como
docente no Centro de Estudos Judiciários — nomeada, como reque-
reu, para o Círculo Judicial de Cascais, continuando, porém, na
mesma comissão de serviço.

Henrique Ataíde Rosa Antunes, juiz de direito do 5.o Juízo Cível
de Lisboa — nomeado, como requereu, para o 2.o Juízo do Tribunal
de Família e de Menores de Lisboa.

Antero Luís, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal de Família do
Porto — nomeado, como requereu, para a 1.a Vara Criminal do
Porto.

Fernando Vaz Ventura, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
na 2.a Vara Criminal de Lisboa — nomeado para a 7.a Vara Criminal
de Lisboa.

Maria Margarida Costa Pereira Ramos de Almeida, juíza de direito
do 2.o Juízo Criminal de Loures — nomeada, como requereu, para
a 2.a Vara Mista de Loures.

Maria Teresa de Sequeira Mendes Pardal, juíza de direito do 2.o Juízo
Cível de Loures — nomeada, como requereu, para a 2.a Vara Mista
de Loures.

Ondina de Oliveira Carmo Alves, juíza de direito do 1.o Juízo Cível
de Lisboa — nomeado, por transição, para a 1.a Vara Cível de
Lisboa.

António Manuel Fernandes dos Santos, juiz de direito do 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Portimão — nomeado, como requereu,
para o Tribunal do Trabalho de Portimão.

Eduardo José Caetano Tenazinha, juiz de direito do 1.o Juízo do
Tribunal da Comarca de Loulé — transferido, por transição, para
o 1.o Juízo Cível de Loulé.

Manuel Tomé Soares Gomes, juiz de direito do 12.o Juízo Cível de
Lisboa, servindo, em comissão ordinária de serviço, como direc-
tor-adjunto do Centro de Estudos Judiciários — nomeado, por tran-
sição, para a 12.a Vara Cível de Lisboa, continuando, porém, na
mesma comissão de serviço.

Amílcar José Marques Andrade, juiz de direito do Círculo Judicial
de Guimarães — nomeado, como requereu, para o 2.o Juízo do
Tribunal do Trabalho de Guimarães.

Maria de Fátima Barata Pinto Galante, juíza de direito do 9.o Juízo
Cível de Lisboa — nomeada, por transição, para a 9.a Vara Cível
de Lisboa.

João Luís de Moraes Rocha, juiz de direito do 4.o Juízo Criminal
de Lisboa — nomeado, como requereu, para o 4.o Juízo do Tribunal
de Execução das Penas.

José Miguel Pereira da Rocha, juiz de direito do 1.o Juízo Cível de
Loures — nomeado, como requereu, para o 2.o Juízo do Tribunal
de Família e de Menores de Loures.

Fernando Freitas Coutinho da Silveira Ramos, juiz de direito do 2.o
Juízo Cível de Lisboa — nomeado, como requereu, para o 3.o Juízo
do Tribunal de Família e de Menores de Lisboa.
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Rui Manuel de Freitas Rangel, juiz de direito do 16.o Juízo Cível
de Lisboa — nomeado, por transição, para a 16.a Vara Cível de
Lisboa.

Alziro Antunes Cardoso, juiz de direito do 17.o Juízo Cível de Lis-
boa — nomeado, como requereu, para o 2.o Juízo do Tribunal de
Família e de Menores de Cascais.

Hermínia de Jesus Marques, juíza de direito do 2.o Juízo Cível de
Setúbal — nomeada, como requereu, para o 1.o Juízo do Tribunal
do Trabalho de Loures.

João Inácio Monteiro, juiz de direito do Círculo Judicial da
Guarda — nomeado, como requereu, para o Círculo Judicial de
Seia.

Rui Manuel Duarte Amorim Machado e Moura, juiz de direito, ser-
vindo como juiz auxiliar no 3.o Juízo do Tribunal de Família de
Lisbo — destacado como juiz auxiliar no 3.o Juízo do Tribunal de
Família e de Menores de Lisboa.

Manuel Monteiro Gonçalves, juiz de direito do 16.o Juízo Cível de
Lisboa — nomeado, por transição, para a 16.a Vara Cível de Lisboa.

Belmiro João Gonçalves Andrade, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no Círculo Judicial de Viseu — nomeado, juiz de direito
do mesmo Círculo Judicial.

Rui Manuel de Brito Torres Vouga, juiz de direito do 15.o Juízo
Cível de Lisboa — nomeado, por transição, para a 15.a Vara Cível
de Lisboa.

Maria Teresa Leão Melo Albuquerque, juíza de direito do 2.o Juízo
Cível de Lisboa — nomeada, por transição, para a 2.a Vara Cível
de Lisboa.

Isabel Maria Faria Canadas, juíza de direito do 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Torres Vedras, servindo, em comissão ordinária
de serviço, como docente no Centro de Estudos Judiciá-
rios — nomeada, como requereu, para o 4.o Juízo do Tribunal de
Família e de Menores de Lisboa, continuando, porém, na mesma
comissão de serviço.

Manuel Ricardo Pinto da Costa e Silva, juiz de direito da 2.a Vara
Criminal do Porto — nomeado, como requereu, para o 1.o Juízo
do Tribunal de Família e de Menores do Porto.

José Gabriel Correia Pereira da Silva, juiz de direito do 9.o Juízo
Cível de Lisboa — nomeado, por transição, para a 9.a Vara Cível
de Lisboa.

Jorge Manuel Vilaça Nunes, juiz de direito do 3.o Juízo Cível de
Lisboa, a exercer funções, em comissão de serviço, como assessor
no Tribunal Constitucional — nomeado, por transição, para a 3.a
Vara Cível de Lisboa, continuando, porém, na mesma comissão
de serviço.

Carlos António Paula Moreira, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no 3.o Juízo do Tribunal de Família de Lisboa — nomeado
juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal de Família e de Menores
de Loures.

Evaristo José Freitas Vieira, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
de Família do Porto — nomeado, por transição, para o 2.o Juízo
do Tribunal de Família e de Menores do Porto.

Maria Isoleta de Almeida Costa e Craveiro da Rocha, juíza de direito
do 1.o Juízo do Tribunal de Família do Porto — nomeada, por
transição, para o 1.o Juízo do Tribunal de Família e de Menores
do Porto.

João Miguel Mourão Vaz Gomes, juiz de direito do Círculo Judicial
de Vila Franca de Xira, servindo, em comissão eventual de serviço,
como assessor no Supremo Tribunal de Justiça — nomeado, como
requereu, para a 17.a Vara Cível de Lisboa, continuando, porém,
na mesma comissão de serviço.

José António Machado Estelita de Mendonça, juiz de direito, servindo
como juiz auxiliar no Tribunal de Família e de Menores de
Braga — nomeado juiz de direito da Vara Mista de Braga.

Mário António Mendes Serrano, juiz de direito do 12.o Juízo Cível
de Lisboa, servindo, em comissão ordinária de serviço, como
docente no Centro de Estudos Judiciários — nomeado, por tran-
sição, para a 12.a Vara Cível de Lisboa, continuando, porém, na
mesma comissão de serviço.

Maria Eduarda de Mira Branquinho, juíza de direito do 13.o Juízo
Cível de Lisboa — nomeada, por transição, para a 13.a Vara Cível
de Lisboa.

Isabel Maria Manso Salgado, juíza de direito do 12.o Juízo Cível de
Lisboa — nomeada, por transição, para a 12.a Vara Cível de Lisboa.

Nélson Paulo Martins de Borges Carneiro, juiz de direito do 5.o Juízo
Cível de Lisboa — nomeado, por transição, para a 5.a Vara Cível
de Lisboa.

José Augusto Gonçalves da Fonseca Ramos, juiz de direito do 14.o
Juízo Cível de Lisboa — nomeado, por transição, para a 14.a Vara
Cível de Lisboa.

Carla Maria de Senna Fernandes do Nascimento Mendes, juíza de
direito do 14.o Juízo Cível de Lisboa — nomeada, por transição,
para a 14.a Vara Cível de Lisboa.

Manuel Ribeiro Marques, juiz de direito do 2.o Juízo Cível de
Faro — nomeado, como requereu, para o 1.o Juízo do Tribunal
de Família e de Menores de Faro.

Jorge Manuel de Miranda Natividade Jacob, juiz de direito, interino,
do 10.o Juízo Cível de Lisboa — nomeado, como requereu, para
o Círculo Judicial de Almada.

Anabela Figueiredo Luna de Carvalho, juíza de direito do 13.o Juízo
Cível de Lisboa — nomeada, por transição, para a 13.a Vara Cível
de Lisboa.

Octávia de Sousa Machadinho Viegas, juíza de direito do 4.o Juízo
Cível de Lisboa — nomeada, por transição, para a 4.a Vara Cível
de Lisboa.

José Augusto Gouveia de Barros, juiz de direito do 4.o Juízo Cível
de Lisboa — nomeado, por transição, para a 4.a Vara Cível de
Lisboa.

José Rui da Ponte Gomes, juiz de direito do 4.o Juízo Cível de Lis-
boa — nomeado, por transição, para a 4.a Vara Cível de Lisboa.

Airisa Maurício Antunes Caldinho, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar na 4.a Vara Criminal de Lisboa — destacada como
juíza auxiliar para a mesma Vara Criminal.

Teresa Jesus Ribeiro de Sousa Henriques, juíza de direito do 5.o
Juízo Cível de Lisboa — nomeada, por transição, para a 5.a Vara
Cível de Lisboa.

Margarida Rosa da Conceição Calça Veloso, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar na 4.a Vara Criminal de Lisboa — destacada
como juíza auxiliar no Círculo Judicial de Cascais.

Ana Maria Martins Teixeira, juíza de direito, servindo como juíza
auxiliar no Círculo Judicial de Viana do Castelo — nomeada juíza
de direito do mesmo Círculo Judicial.

Rui António Correia Moura, juiz de direito do 14.o Juízo Cível de
Lisboa — nomeado, por transição, para a 14.a Vara Cível de Lisboa.

Adelina da Conceição Cardoso Barradas de Oliveira, juíza de direito
do 1.o Juízo Criminal de Loures — nomeada, como requereu, para
a 1.a Vara Mista de Loures.

Maria do Céu Nunes Morgado, juíza de direito, servindo como juíza
auxiliar na 6.a Vara Criminal de Lisboa — destacada como juíza
auxiliar para a 4.a Vara Criminal.

Jorge Manuel Baptista Gonçalves, juiz de direito do 2.o Juízo Criminal
de Cascais — nomeado, como requereu, para o 1.o Juízo do Tribunal
do Trabalho de Lisboa.

Jorge Manuel Ortins de Simões Raposo, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar na 8.a Vara Criminal de Lisboa — destacado como
juiz auxiliar para a mesma Vara Criminal.

Ana de Lurdes Garrancho da Costa Paramés, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar na 9.a Vara Criminal de Lisboa — colocada
como juíza de direito no 2.o Juízo Criminal de Lisboa.

João Fernando Crespo Varela Pinto, juiz de direito do 3.o Juízo Cível
de Loures — transferido, como requereu, para o 6.o Juízo Cível
de Loures.

Carlos Jorge Ferreira Portela, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
de Família do Porto — nomeado, por transição, para o 2.o Juízo
do Tribunal de Família e de Menores do Porto.

Nuno Manuel Guimarães de Faria Machado e Sampaio, juiz de direito
do 7.o Juízo Cível de Lisboa, servindo, em comissão eventual de
serviço, como assessor no Supremo Tribunal de Justiça — nomeado,
por transição, para a 7.a Vara Cível de Lisboa, continuando, porém,
na mesma comissão de serviço.

José Alberto Vaz Carreto, juiz de direito do Tribunal de Círculo
de Mirandela — nomeado, como requereu, para o Círculo Judicial
de Bragança.

Maria Manuela Gago Barracosa, juíza de direito, servindo como juíza
auxiliar na 5.a Vara Criminal de Lisboa — nomeada juíza de direito
do Tribunal do Trabalho de Sintra.

Cristina Maria Nunes Soares Tavares Coelho, juíza de direito do Cír-
culo Judicial de Santarém — nomeada, como requereu, para o Cír-
culo Judicial de Vila Franca de Xira.

Eduardo Manuel Baptista Martins Rodrigues Pires, juiz de direito
do 1.o Juízo Criminal de Almada — nomeado, como requereu, para
o Círculo Judicial de Almada.

José Maria Gonçalves Sampaio, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no 1.o Juízo do Tribunal de Círculo de Sintra — nomeado
juiz de direito da 1.a Vara Mista de Sintra.

José Manuel Ferreira Mendes de Almeida, juiz de direito do 1.o Juízo
do Tribunal de Família e de Menores de Coimbra — nomeado,
como requereu, para a Vara Mista de Coimbra.

Maria de Fátima Mata-Mouros de Aragão Soares Homem, juíza de
direito, servindo como juíza auxiliar na 7.a Vara Criminal de Lis-
boa — nomeada juíza de direito do Tribunal Central de Instrução
Criminal.

Maria José da Costa Machado, juíza de direito do Tribunal do Tra-
balho de Portimão — nomeada, como requereu, para o Círculo
Judicial de Portimão.

Maria Isabel dos Santos Valongo Teles Gonçalves, juíza de direito
do 1.o Juízo do Tribunal de Círculo de Coimbra — nomeada, como
requereu, para o Tribunal de Instrução Criminal de Coimbra.

Carlos Manuel Lopes Alexandre, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no 1.o Juízo do Tribunal de Círculo de Oeiras — nomeado
juiz de direito da 2.a Vara Mista de Sintra.
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Laurentino Lúcio Marteleira, juiz de direito do 10.o Juízo Cível de
Lisboa que exercerá funções, em comissão de serviço, como vice-
-presidente do Conselho dos Oficiais de Justiça — nomeado, por
transição, para a 10.a Vara Cível de Lisboa.

Pedro André Maciel Lima da Costa, juiz de direito do 1.o Juízo Cri-
minal de Viana do Castelo — nomeado, como requereu, para o
Círculo Judicial de Viana do Castelo.

Carlos Manuel Gonçalves de Melo Marinho, juiz de direito do
11.o Juízo Cível de Lisboa — nomeado, por transição, para a 11.a
Vara Cível de Lisboa.

Márcia Portela, juíza de direito do 10.o Juízo Cível de Lisboa —
nomeada, por transição, para a 10.a Vara Cível de Lisboa.

Manuel Jorge França Moreira, juiz de direito do Tribunal de Círculo
de Oliveira de Azeméis — nomeado, como requereu, para o Círculo
Judicial de Aveiro.

Raúl Eduardo Nunes Esteves, juiz de direito do 8.o Juízo Cível de
Lisboa — nomeado, como requereu, para o Círculo Judicial de Vila
Franca de Xira.

Nuno Maria Rosa da Silva Garcia, juiz de direito do 4.o Juízo da
Comarca de Portimão — nomeado, como requereu, para o Círculo
Judicial de Portimão.

Anabela Moreira de Sá Cesariny Calafate, juíza de direito do 17.o Juízo
Cível de Lisboa — nomeada, por transição, para a 17.a Vara Cível
de Lisboa.

Paula Cristina Passos Barradas Guerreiro, juíza de direito do 1.o Juízo
Cível de Paredes — nomeada, como requereu, para o 2.o Juízo do
Tribunal de Família e de Menores do Porto.

Maria Adelaide de Jesus Domingos, juíza de direito do 2.o Juízo
Cível de Almada — nomeada, como requereu, para o 1.o Juízo do
Tribunal do Trabalho de Lisboa.

Rui Manuel Barata Penha, juiz de direito do 8.o Juízo Cível de Lis-
boa — nomeado, por transição, para a 8.a Vara Cível de Lisboa.

Américo Augusto Lourenço, juiz de direito do 17.o Juízo Cível de
Lisboa — nomeado, como requereu, para a 2.a Vara Mista de Sintra.

António José Alves Duarte, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
do Trabalho de Guimarães — nomeado, como requereu, para o
2.o Juízo do Tribunal de Família e de Menores de Faro.

António Júlio Costa Sobrinho, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no Círculo Judicial de Barcelos — nomeado, como reque-
reu, para a Vara Mista de Braga.

António Manuel Charneca Condesso, juiz de direito do 2.o Juízo Cível
de Évora — nomeado, como requereu, para o Círculo Judicial de
Évora.

Filipe Manuel Nunes Caroço, juiz de direito do 3.o Juízo Criminal
de Aveiro — nomeado, como requereu, para o Círculo Judicial de
Oliveira de Azeméis.

Victor Jorge Pais Simões, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Círculo Judicial de Matosinhos — nomeado juiz de direito do
mesmo Círculo Judicial.

Francisco José Rodrigues de Matos, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal de Círculo de Portalegre — nomeado juiz
de direito do Tribunal de Instrução Criminal de Évora.

Pedro Maria Martim Martins, juiz de direito, servindo como juiz auxi-
liar no Tribunal de Círculo das Caldas da Rainha — destacado como
juiz auxiliar no Círculo Judicial das Caldas da Rainha.

José António Penetra Lúcio, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Círculo Judicial de Évora — colocado como juiz de direito no
2.o Juízo Cível de Évora.

Luís Filipe Brites Lameiras, juiz de direito do 8.o Juízo Cível de Lis-
boa — nomeado, por transição, para a 8.a Vara Cível de Lisboa.

José Manuel Ferreira de Araújo Barros, juiz de direito do Círculo
Judicial de Ponta Delgada — nomeado, como requereu, para o Cír-
culo Judicial de Viana do Castelo.

Paulo Jorge Tavares Fernandes da Silva, juiz de direito do 4.o Juízo
Cível de Sintra — nomeado, como requereu, para 2.a Vara Mista
de Sintra.

Jorge Alberto Martins Teixeira, juiz de direito do 3.o Juízo Cível
de Barcelos — nomeado, como requereu, para o Círculo Judicial
de Barcelos.

Manuel António do Carmo Bargado, juiz de direito do 9.o Juízo Cível
de Lisboa — nomeado, como requereu, para a 7.a Vara Cível de
Lisboa.

Tomé de Almeida Ramião, juiz de direito do 4.o Juízo do Tribunal
da Comarca do Barreiro — nomeado, como requereu, para o Tri-
bunal de Família e de Menores do Barreiro.

Jerónimo Joaquim Marques Freitas, juiz de direito do 6.o Juízo Cível
de Lisboa — nomeado, como requereu, para o 2.o Juízo do Tribunal
do Trabalho de Loures.

Maria Isabel da Silva Andrade Cerqueira, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no 2.o Juízo do Tribunal de Família do Porto —
nomeada juíza de direito do Círculo Judicial de Matosinhos.

Fernando Fernandes Freitas, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Vila do Conde — nomeado, como requereu, para
o 1.o Juízo do Tribunal do Trabalho de Braga.

João Eduardo Amaral de Almeida Santos, juiz de direito do 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca do Barreiro — transferido, por transição,
para o 2.o Juízo Cível do Barreiro.

Eduardo José Oliveira Azevedo, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no 1.o Juízo do Tribunal de Círculo de Portimão —
nomeado juiz de direito do Círculo Judicial de Santarém.

José Manuel Igreja Martins Matos, juiz de direito do 3.o Juízo Criminal
de Braga — nomeado, como requereu, juiz de direito do Círculo
Judicial de Barcelos (a).

Fernando de Jesus Fonseca Monteiro, juiz de direito do 1.o Juízo
Cível de Aveiro — nomeado, como requereu, juiz de direito do
Tribunal do Trabalho de Oliveira de Azeméis (a).

Renato Amorim Damas Barroso, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no 14.o Juízo Cível de Lisboa — destacado como juiz auxiliar
na 5.a Vara Criminal de Lisboa.

Elisabete de Jesus Santos Oliveira Valente, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no Tribunal de Círculo de Beja — colocada
como juíza de direito do 1.o Juízo Cível de Évora.

Maria Domingas Alves Simões, juíza de direito do 2.o Juízo Cível
de Leiria — transferida, como requereu, para o 5.o Juízo Cível do
mesmo Tribunal.

Paulo Eduardo Cristão Correia, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no Tribunal de Círculo de Anadia — nomeado juiz de
direito do 1.o Juízo do Tribunal de Família e de Menores de
Coimbra (a).

José Vítor dos Santos Amaral, juiz de direito do 3.o Juízo Cível de
Santarém — nomeado juiz de direito do Círculo Judicial de
Santarém (a).

Jorge Manuel Langweg, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no 2.o Juízo do Tribunal de Círculo de Portimão — nomeado juiz
de direito do Círculo Judicial de Faro (a).

Lúcia Adelaide Ferreira da Silva Martins, juíza de direito, interina,
do 8.o Juízo Cível do Porto — nomeada, como requereu, juíza de
direito da 1.a Vara Mista de Guimarães (a).

Edgar Taborda Lopes, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no 9.o Juízo Cível de Lisboa — nomeado juiz de direito da 9.a Vara
Cível de Lisboa (a).

Nuno Miguel Pereira Ribeiro Coelho, juiz de direito, interino, no
6.o Juízo Cível de Lisboa — nomeado, como requereu, juiz de
direito da 1.a Vara Cível de Lisboa (a).

Maria Isabel Ferraz Pinto Magalhães Verde, juíza de direito do
1.o Juízo Cível de Vila Franca de Xira, que, a partir de 15 de
Setembro de 1999, exercerá funções, em comissão eventual de ser-
viço, como assessora no Supremo Tribunal de Justiça — nomeada,
como requereu, juíza de direito do Tribunal de Família e de Meno-
res de Vila Franca de Xira (a).

Maria João Marques Pinto de Matos, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no 6.o Juízo Criminal de Lisboa — nomeada juíza
de direito da 13.a Vara Cível de Lisboa (a).

Luís Miguel Reis Sobral, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no 6.o Juízo Cível de Lisboa — nomeado juiz de direito do 1.o Juízo
do Tribunal do Trabalho de Lisboa (a).

Maria José Monteiro Guerra, juíza de direito do 2.o Juízo do Tribunal
da Comarca da Covilhã — nomeada, como requereu, juíza de
direito do Círculo Judicial de Viseu (a).

Rui Manuel Correia Moreira, juiz de direito, interino, no 2.o Juízo
do Tribunal de Círculo de Gondomar — nomeado juiz de direito
do Círculo Judicial de Matosinhos (a).

Fernando da Silva Bastos, juiz de direito do 3.o Juízo do Tribunal
da Comarca do Barreiro — transferido, por transição, para o
3.o Juízo Cível do Barreiro.

Anabela do Carmo Antunes Fernandes Morão de Campos, juíza de
direito, servindo como juíza auxiliar no 2.o Juízo do Tribunal de
Círculo de Setúbal — destacada como juíza auxiliar no 2.o Juízo
do Tribunal de Família e de Menores de Setúbal.

Manuel Alexandre Teixeira Advínculo Sequeira, juiz de direito, ser-
vindo como juiz auxiliar no 1.o Juízo do Tribunal de Círculo de
Portimão — nomeado juiz de direito do Círculo Judicial de Faro (a).

Ausenda Gonçalves, juíza de direito, interina, do 5.o Juízo Cível do
Porto — nomeada, como requereu, juíza de direito da 1.a Vara
Mista de Loures (a).

José Francisco Santos Saruga Martins, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no 16.o Juízo Cível de Lisboa — colocado no 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Montemor-o-Novo.

Manuel Henrique Ramos Soares, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no 13.o Juízo Cível de Lisboa — nomeado juiz de direito
da Vara Mista de Setúbal (a).

Nélson Nunes Fernandes, juiz de direito do 3.o Juízo do Tribunal
da Comarca da Figueira da Foz — destacado como juiz auxiliar
no 2.o Juízo do Tribunal de Família e de Menores de Coimbra.

Paula Cristina da Costa Bizarro, juíza de direito do 1.o Juízo do Tri-
bunal da Comarca da Maia — nomeada, como requereu, juíza de
direito do 2.o Juízo do Tribunal do Trabalho do Porto (a).
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Maria Teresa da Silva Sandiães, juíza de direito do 2.o Juízo Cível
de Gondomar — transferida, como requereu, para o 3.o Juízo Cri-
minal de Oeiras.

João Pedro Nunes Maldonado, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no 4.o Juízo Cível do Porto — nomeado juiz de direito
da 2.a Vara Mista de Vila Nova de Gaia (a).

Lina Aurora Ramada e Castro Bettencourt Baptista, juíza de direito
do 3.o Juízo Cível de Gondomar — nomeada, como requereu, juíza
de direito do Círculo Judicial de Santo Tirso (a).

Sérgio Afonso de Carvalho Pimentel, juiz de direito do 1.o Juízo do
Tribunal da Comarca de Fafe — transferido, como requereu, para
o mesmo Juízo.

Rogério da Silva e Sousa, juiz de direito do 11.o Juízo Cível de Lis-
boa — nomeado, por transição, juiz de direito da 11.a Vara Cível
de Lisboa (a).

Filipe Manuel Pereira Batista de Melo, juiz de direito, interino, do
1.o Juízo do Tribunal de Família do Porto — nomeado juiz de direito
da 2.a Vara Mista de Guimarães (a).

António Sousa dos Santos, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no 2.o Juízo do Tribunal de Círculo de Sintra — nomeado juiz de
direito da 1.a Vara Mista de Loures (a).

Vasco Rui Gonçalves Pinhão Martins de Freitas, juiz de direito, ser-
vindo como juiz auxiliar no 1.o Juízo do Tribunal de Instrução
Criminal de Lisboa — colocado no 4.o Juízo Criminal de Lisboa.

Maria da Graça de Vasconcelos Casaes Moreira Araújo, juíza de
direito, interina, do 3.o Juízo Cível de Lisboa — nomeada, por tran-
sição, juíza de direito da 3.a Vara Cível de Lisboa (a).

Maria de Deus Simão da Cruz Silva Damasceno Correia, juíza de
direito do 3.o Juízo Cível de Almada — nomeada, como requereu,
juíza de direito da 2.a Vara Cível de Lisboa (a).

José Bernardino de Carvalho, juiz de direito, interino, do Tribunal
do Trabalho de Oliveira de Azeméis — nomeado, como requereu,
juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal do Trabalho de Viseu (a).

Luís Manuel dos Santos Mendonça, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal de Círculo do Barreiro — colocado no
1.o Juízo Criminal de Almada.

Carlos Manuel Paiva do Espírito Santo, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Círculo Judicial de Faro — nomeado juiz de direito
do mesmo Círculo Judicial (a).

Eduarda Maria de Pinto e Lobo, juíza de direito do 2.o Juízo Criminal
de Barcelos — nomeada, como requereu, juíza de direito do Tri-
bunal do Trabalho de Barcelos (a).

Alda Maria Correia e Castro Tomé Casimiro, juíza de direito do
3.o Juízo do Tribunal da Comarca de Portimão — transferida, como
requereu, para o 2.o Juízo Criminal de Portimão.

Maria da Luz Borrero Costa e Silva de Figueiredo, juíza de direito,
servindo como juíza auxiliar no 2.o Juízo Cível de Lisboa — colocada
como juíza de direito no 2.o Juízo Cível de Lisboa.

Maria Luísa Senra Arantes, juíza de direito do 4.o Juízo Criminal
de Braga — nomeada, como requereu, juíza de direito da 2.a Vara
Criminal do Porto (a).

Rui Varela da Silva Dias, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Círculo Judicial de Faro — nomeado juiz de direito do mesmo
Círculo Judicial (a).

Fernando Manuel Matos de Azevedo Correia Chaves, juiz de direito,
servindo como juiz auxiliar no 3.o Juízo Cível de Viseu — colocado
como juiz de direito no 4.o Juízo Cível do mesmo Tribunal.

Sérgio Manuel da Silva de Almeida, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal de Círculo de Castelo Branco — colocado
como juiz de direito no 3.o Juízo do Tribunal da Comarca de Castelo
Branco.

Helena Maria de Carvalho Gomes de Melo, juíza de direito, interina,
do 15.o Juízo Cível de Lisboa — nomeada, como requereu, juíza
de direito do 5.o Juízo do Tribunal do Trabalho de Lisboa (a).

Maria da Purificação Lopes de Carvalho, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar do 1.o Juízo Cível de Santo Tirso — destacada
como juíza auxiliar do 3.o Juízo Cível de Viseu.

Maria Inês Carvalho Brasil de Moura, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar do 12.o Juízo Cível de Lisboa — nomeada, como juíza
de direito da 7.a Vara Cível de Lisboa (a).

Francisco João Machado da Cunha Xavier, juiz de direito, interino,
do 3.o Juízo Cível de Lisboa, a exercer funções, em comissão de
serviço, como assessor do Tribunal Constitucional — nomeado, por
transição, juiz de direito da 3.a Vara Cível de Lisboa, continuando,
porém, na mesma comissão de serviço (a).

Francisca da Mata Mendes, juíza de direito do 1.o Juízo Cível de
Évora — nomeada, como requereu, juíza de direito do Tribunal
de Família e de Menores do Seixal (a).

Maria Cristina Capelas Cerdeira, juíza de direito, servindo como juíza
auxiliar do Tribunal do Trabalho de Loures — nomeada juíza de
direito da 2.a Vara Mista de Loures (a).

Paula Maria Videira do Paço, juíza de direito, interina, do 15.o Juízo
Cível de Lisboa — nomeada, por transição, juíza de direito da
15.a Vara Cível de Lisboa (a).

Maria Filomena Ribeiro Mendes Leão Alves, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no 7.o Juízo Cível de Lisboa — nomeada juíza
de direito da 2.a Vara Cível de Lisboa (a).

Ana Paula Pereira Coutinho Grandvaux Barbosa, juíza de direito,
servindo como juíza auxiliar no 1.o Juízo Criminal de Lisboa — des-
tacada como juíza auxiliar no mesmo Juízo Criminal.

Felisberto Agostinho dos Santos, juiz de direito do Tribunal da
Comarca de Mirandela — nomeado, como requereu, juiz de direito
do Círculo Judicial de Mirandela (a).

Cristina Luísa Pinheiro Xavier da Fonseca, juíza de direito do 3.o Juízo
Cível de Viana do Castelo — transferida, como requereu, para o
Tribunal da Comarca de Caminha.

José Alberto Martins dos Reis, juiz de direito do 1.o Juízo Criminal
de Vila Franca de Xira — destacado como juiz auxiliar na 7.a Vara
Criminal de Lisboa.

Maria Celina de Jesus de Nóbrega, juíza de direito do 2.o Juízo Cível
do Funchal — nomeada, como requereu, juíza de direito do Tri-
bunal do Trabalho do Funchal (a).

Maria Isabel Salvador Jacinto Marques Lourenço, juíza de direito
do 1.o Juízo do Tribunal da Comarca do Barreiro — transferida,
por transição, para o 1.o Juízo Cível do Barreiro.

Elsa de Jesus Coelho Paixão, juíza de direito do 2.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Vila do Conde — transferida, por transição, para
o 2.o Juízo Cível de Vila do Conde.

Fernando Ferreira Duque, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no 11.o Juízo Cível de Lisboa — nomeado juiz de direito da
11.a Vara Cível de Lisboa (a).

Alda Maria de Oliveira Martins, juíza de direito, servindo como juíza
auxiliar no 2.o Juízo do Tribunal do Trabalho de Lisboa — nomeada
juíza de direito do 5.o Juízo do Tribunal do Trabalho de Lisboa (a).

Miguel Fernando Baldaia Correia de Morais, juiz de direito, interino,
do Tribunal do Trabalho de Barcelos — nomeado, como requereu,
juiz de direito do 7.o Juízo Cível do Porto (a).

Albertina Maria Gomes Pedroso Tarracha, juíza de direito do 2.o Juízo
Cível de Vila Franca de Xira — nomeada, como requereu, juíza
de direito da 5.a Vara Cível de Lisboa (a).

Jorge Miguel Pinto de Seabra, juiz de direito, interino, do 7.o Juízo
Cível do Porto — nomeado, como requereu, juiz de direito do
3.o Juízo do Tribunal de Família e de Menores do Porto (a).

Maria Manuela Marques de Sousa Paupério, juíza de direito do
1.o Juízo Criminal de Vila Nova de Gaia — nomeada, como reque-
reu, juíza de direito da 1.a Vara Criminal do Porto (a).

Alcina Maria Cleto Duarte da Costa Ribeiro, juíza de direito do
5.o Juízo Cível de Sintra — transferida, como requereu, para o
2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Mafra.

Maria Fernanda Rodrigues Moreira, juíza de direito do 1.o Juízo
Cível de Viana do Castelo — nomeada, como requereu, juíza de
direito do Círculo Judicial de Ponta Delgada (a).

Anabela Andrade Miranda Tenreiro, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no 7.o Juízo Cível do Porto — nomeada, como reque-
reu, juíza de direito do 8.o Juízo Cível do Porto (a).

Francisca Micaela Fonseca da Mota Vieira, juíza de direito do 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca da Maia — nomeada, como requereu, juíza
de direito do Círculo Judicial de Matosinhos (a).

José Carlos Dias Cravo, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no 2.o Juízo do Tribunal de Família e de Menores de Coim-
bra — colocado, em comissão de serviço, na Bolsa de Juízes do
Distrito Judicial de Coimbra.

Rui Manuel Nunes de Matos Alexandre, juiz de direito do 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Bragança — nomeado, como requereu,
juiz de direito do Círculo Judicial de Vila Real (a).

Palmira Margarida Rodrigues Pratas de Meneses Leitão, juíza de
direito, servindo como juíza auxiliar no 7.o Juízo Cível de Lisboa —
nomeada, como requereu, juíza de direito da 10.a Vara Cível de
Lisboa (a).

Amélia Maria dos Reis Catarino Correia de Almeida, juíza de direito,
servindo como juíza auxiliar no 7.o Juízo Cível de Lisboa —
nomeada, como requereu, juíza de direito da 6.a Vara Cível de
Lisboa (a).

Manuel da Silva de Oliva, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no 4.o Juízo do Tribunal do Trabalho de Lisboa — destacado como
juiz auxiliar no mesmo Juízo.

Joaquim Manuel Raimundo Patrício, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no 11.o Juízo Cível de Lisboa — nomeado, como reque-
reu, juiz de direito da 6.a Vara Cível de Lisboa (a).

Manuel Carlos Gonçalves Varandas, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no 15.o Juízo Cível de Lisboa — nomeado, como reque-
reu, juiz de direito do 3.o Juízo do Tribunal de Comércio de
Lisboa (a).

António Augusto Grilo de Sousa Dias, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no 2.o Juízo do Tribunal do Trabalho de Lisboa — des-
tacado como juiz auxiliar no mesmo Juízo.

Helena Isabel Ribeiro Carmelo Dias Bolieiro, juíza de direito do
4.o Juízo do Tribunal da Comarca de Ponta Delgada — nomeada,
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como requereu, juíza de direito do Tribunal de Família e de Meno-
res de Ponta Delgada (a).

Maria Leonor Morais Caldas Canedo Silveira Botelho, juíza de direito,
servindo como juíza auxiliar no 13.o Juízo Cível de Lisboa —
nomeada, como requereu, juíza de direito da 8.a Vara Cível de
Lisboa (a).

Maria Ermelinda Baptista Carneiro, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no Círculo Judicial de Matosinhos — nomeada, como
requereu, juíza de direito da 1.a Vara Mista de Vila Nova de
Gaia (a).

Octávio Santos Moutinho Diogo, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no 10.o Juízo Cível de Lisboa — nomeado, como requereu,
juiz de direito da 15.a Vara Cível de Lisboa (a).

Rui Manuel Pacheco Duarte, juiz de direito do 1.o Juízo Criminal
de Santa Maria da Feira — nomeado, como requereu, juiz de direito
do Círculo Judicial de Abrantes (a).

António Miguel Cordeiro da Veiga, juiz de direito, interino, do 3.o
Juízo Cível do Porto — colocado, como requereu, como juiz de
direito do 1.o Juízo do Tribunal da Comarca de Cantanhede.

Cristina da Conceição Pires Lourenço, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Portalegre — transferida, como requereu, para o
1.o Juízo do mesmo Tribunal.

Ana Isabel de Sequeira Baptista Correia Moniz, juíza de direito, ser-
vindo como juíza auxiliar no 5.o Juízo Cível do Porto — nomeada,
como requereu, juíza de direito da 1.a Vara Mista de Vila Nova
de Gaia (a).

Serafim Pimenta Ferraz, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no 3.o Juízo Cível de Lisboa — nomeado, como requereu, juiz de
direito da 16.a Vara Cível de Lisboa (a).

Paula Dória de Cardoso Pott, juíza de direito, interina, do 1.o Juízo
Cível do Porto — nomeada, como requereu, juíza de direito do
3.o Juízo do Tribunal de Família do Porto (a).

António Bráulio Alves Martins, juiz de direito, interino, do 3.o Juízo
Cível do Porto — nomeado, como requereu, juiz de direito da 2.a
Vara Mista de Vila Nova de Gaia (a).

Higina Maria Almeida Orvalho da Silva Castelo, juíza de direito do
1.o Juízo Cível de Almada — destacada como juíza auxiliar no 2.o
Juízo do Tribunal do Trabalho de Lisboa.

Irene Isabel Gomes das Neves, juíza de direito, interina, do Tribunal
do Trabalho de Santa Maria da Feira — nomeada, como requereu,
juíza de direito do mesmo Tribunal (a).

Luís Filipe Pires de Sousa, juiz de direito do 4.o Juízo Cível de Loures
nomeado, como requereu, juiz de direito da 17.a Vara Cível de
Lisboa (a).

Brígida Carreira de Sousa e Silva, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no 2.o Juízo do Tribunal de Instrução Criminal de
Lisboa — destacada como juíza auxiliar no 5.o Juízo do Tribunal
do Trabalho de Lisboa.

Lígia Maria da Nova Araújo Sá Trovão, juíza de direito do 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca da Póvoa de Varzim — nomeada, como
requereu, juíza de direito do 3.o Juízo do Tribunal de Instrução
Criminal do Porto (a).

António Pedro da Costa Gonçalves Nogueira, juiz de direito, interino,
do Tribunal de Círculo de Santo Tirso — nomeado, como requereu,
juiz de direito da 2.a Vara Mista de Vila Nova de Gaia (a).

José Júlio da Cunha Amorim Pinto, juiz de direito do 2.o Juízo Cri-
minal de Viana do Castelo — transferido, como requereu, para o
1.o Juízo do Tribunal da Comarca de Ponte de Lima.

José António Fachadas Aresta Moita, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no 1.o Juízo do Tribunal de Família e de Menores
de Setúbal — destacado como juiz auxiliar no 3.o Juízo do Tribunal
de Família e de Menores de Lisboa.

Maria da Luz Teles Meneses de Seabra, juíza de direito, interina,
do 5.o Juízo Cível do Porto — nomeada, como requereu, juíza de
direito do mesmo Juízo (a).

Teresa Maria Gouveia da Costa Abrantes, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no 2.o Juízo Criminal de Almada — colocada
como juíza de direito no 1.o Juízo Criminal do Barreiro.

António Antunes Gaspar, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no 2.o Juízo Criminal de Loures — colocado como juiz de direito
no 3.o Juízo Criminal de Loures.

José António Couceiro Valente Sá Couto, juiz de direito, interino,
do 7.o Juízo Cível do Porto — nomeado, como requereu, juiz de
direito do mesmo Juízo (a).

Anabela dos Santos Simões, juíza de direito, servindo como juíza
auxiliar no Círculo Judicial de Vila Franca de Xira — destacada
como juíza auxiliar no 4.o Juízo do Tribunal de Família e de Menores
de Lisboa.

Francisco de Sousa Pereira, juiz de direito, interino, do 8.o Juízo
Cível do Porto — nomeado, como requereu, juiz de direito do Tri-
bunal do Trabalho de Santo Tirso (a).

Maria Carlos Duarte do Vale Calheiros, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no 3.o Juízo Cível de Lisboa — destacada como
juíza auxiliar na 3.a Vara Cível de Lisboa.

Maria Fernanda Vieira Sequeira Falé, juíza de direito do 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Angra do Heroísmo — transferida,
como requereu, para o 2.o Juízo do Tribunal da Comarca da Ribeira
Grande.

Ana Paula Nunes Duarte Olivença, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no 3.o Juízo Cível de Lisboa — destacada como juíza
auxiliar na 3.a Vara Cível de Lisboa.

Filomena Maria da Silva Norton de Albuquerque Coelho, juíza de
direito, servindo como juíza auxiliar no 5.o Juízo Cível de Lis-
boa — destacada como juíza auxiliar na 2.a Vara Cível de Lisboa.

Ivo Nélson de Caires Batista Rosa, juiz de direito, interino, do Tribunal
do Trabalho do Funchal — destacado como juiz auxiliar na 12.a
Vara Cível de Lisboa.

Francisco Fernandes Freitas, juiz de direito do 3.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Vila do Conde — transferido, por transição, para
o 3.o Juízo Cível de Vila do Conde.

Ana Beatriz Coelho Flor Baptista da Silva Pinto, juíza de direito,
servindo como juíza auxiliar no 1.o Juízo do Tribunal de Círculo
de Setúbal — colocada como juíza de direito no 1.o Juízo Cível
de Almada.

Armando da Rocha Azevedo, juiz de direito do 1.o Juízo Criminal
de Oliveira de Azeméis — colocado, como requereu, no 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Espinho.

Sandra Maria Vieira Melo, juíza de direito, servindo como juíza auxi-
liar no 3.o Juízo Cível do Porto — colocada, como requereu, como
juíza de direito do 4.o Juízo Cível de Oeiras.

Jorge Manuel Duarte Bispo, juiz de direito do 2.o Juízo Criminal
de Oliveira de Azeméis — nomeado, como requereu, juiz de direito
do Círculo Judicial da Guarda (a).

Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.o Juízo Cível de
Oliveira de Azeméis — nomeado, como requereu, juiz de direito
do 2.o Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia (a).

Pedro Alexandre Damião e Cunha, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no 9.o Juízo Cível do Porto — nomeado, como requereu,
juiz de direito do 5.o Juízo Cível do Porto (a).

Maria João Vasques de Sousa e Faro, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no 1.o Juízo Cível de Almada — colocada como juíza
de direito no 5.o Juízo Cível de Lisboa.

Clementina de Jesus Duarte da Rocha Ferreira, juíza de direito do
2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Bragança — nomeada, como
requereu, juíza de direito do Tribunal do Trabalho de Bragança (a).

José Manuel Costa Galo Tomé de Carvalho, juiz de direito, servindo
como juiz auxiliar no Tribunal da Comarca de Portalegre — colo-
cado como juiz de direito no 2.o Juízo do mesmo Tribunal.

João António Peres de Oliveira Coelho, juiz de direito do 1.o Juízo
Cível de Barcelos — transferido, como requereu, para o 4.o Juízo
Criminal de Braga.

Ana Isabel de Matos Mascarenhas Pessoa, juíza de direito do 2.o
Juízo do Tribunal da Comarca de Loulé — transferida, por tran-
sição, para o 2.o Juízo Cível de Loulé.

António Carlos Mendes Moreira, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no 1.o Juízo Cível de Cascais — colocado como juiz de
direito no 5.o Juízo Cível de Oeiras.

Alberto Manuel Teixeira Paiva da Cunha, juiz de direito, servindo
como juiz auxiliar no 6.o Juízo Cível do Porto — nomeado, como
requereu, juiz de direito do 3.o Juízo Cível do Porto (a).

Luís Miguel Jardim Baptista Ramos Lopes, juiz de direito, servindo
como juiz auxiliar no 1.o Juízo Cível de Évora — colocado como
juiz de direito no 1.o Juízo do Tribunal da Comarca de Mon-
temor-o-Novo.

Isabel Maria Socorro de Matos Peixoto Imaginário, juíza de direito,
servindo como juíza auxiliar no 1.o Juízo Cível do Seixal — colocada
como juíza de direito no 5.o Juízo Cível de Lisboa.

Maria Alexandra Nunes de Almeida Casal e Pelayo, juíza de direito,
servindo como juíza auxiliar no 8.o Juízo Cível do Porto — nomeada,
como requereu, juíza de direito do mesmo Juízo Cível (a).

Maria do Céu Oliveira da Silva, juíza de direito do 3.o Juízo Cível
do Tribunal da Comarca da Maia — nomeada, como requereu, juíza
de direito do 1.o Juízo Cível do Porto (a).

Jerónimo Alberto Gonçalves Santos, juiz de direito do 2.o Juízo do
Tribunal da Comarca da Guarda — transferido, como requereu,
para o Tribunal da Comarca de Gouveia.

Teresa Maria Sena Raposo Paiva da Fonseca, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no 12.o Juízo Cível de Lisboa — destacada como
juíza auxiliar na 12.a Vara Cível de Lisboa.

Maria Amélia Batalha Lopes da Silva, juíza de direito do 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Abrantes — transferida, como reque-
reu, para o 2.o Juízo Criminal do Barreiro.

Lídia Renata Goulart Whytton da Terra, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no 1.o Juízo do Tribunal de Menores de Lisboa
colocada como juíza de direito do 9.o Juízo de Pequena Instância
Cível de Lisboa.

António José Saúde Barroca Penha, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no 3.o Juízo Cível do Porto — nomeado, como requereu,
juiz de direito da 2.a Vara Mista de Guimarães (a).
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José Emanuel Correia Garcia, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no 2.o Juízo Cível do Seixal — colocado como juiz de direito
do 3.o Juízo Cível de Almada.

Paulo Filipe Guerra da Anunciação Reis, juiz de direito, servindo
como juiz auxiliar no 3.o Juízo Cível de Cascais — colocado como
juiz de direito do 4.o Juízo Cível de Cascais.

António Miguel Jorge Martins Lopes, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no 3.o Juízo Cível de Braga — nomeado, como reque-
reu, juiz de direito da 1.a Vara Mista de Guimarães (a).

Cláudia Sofia da Silva Maia Rodrigues Caetano, juíza de direito do
2.o Juízo do Tribunal da Comarca da Póvoa de Varzim — trans-
ferida, como requereu, para o 1.o Juízo Cível de Vila do Conde.

Cristina Isabel dos Santos Coelho Ferreira Neves, juíza de direito,
servindo como juíza auxiliar no 6.o Juízo Cível de Lisboa — colo-
cada, como requereu, como juíza de direito do 1.o Juízo Cível de
Lisboa.

Afonso Manuel Teixeira dos Santos Cabral Andrade, juiz de direito,
servindo como juiz auxiliar no Tribunal de Círculo do Bar-
reiro — colocado como juiz de direito no 3.o Juízo do Tribunal
da Comarca da Moita.

José Francisco Moreira das Neves, juiz de direito do 5.o Juízo do
Tribunal da Comarca de Ponta Delgada — nomeado, como reque-
reu, juiz de direito do Círculo Judicial de Ponta Delgada (a).

Manuel António Pereira Rodrigues, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no 5.o Juízo Cível de Lisboa — colocado como juiz
de direito no 4.o Juízo Criminal de Loures.

Maria Alexandra de Ascensão Silva, juíza de direito do 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Anadia — transferida, como requereu,
para o Tribunal da Comarca da Lousã.

Maria do Carmo Alberto dos Santos Lourenço, juíza de direito do
2.o Juízo Cível de Barcelos — transferida, como requereu, para o
1.o Juízo Cível de Aveiro.

Luís Manuel de Carvalho Ricardo, juiz de direito, interino, do Tribunal
de Círculo de Vila Real — colocado, como requereu, como juiz
de direito do 2.o Juízo Cível de Almada.

Maria do Céu Dias Rosa das Neves, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no Tribunal de Círculo de Abrantes — destacada como
juíza auxiliar no Círculo Judicial de Abrantes.

Helena Conceição de Lemos Pinto, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no 4.o Juízo Cível de Lisboa — destacada como juíza
auxiliar na 4.a Vara Cível de Lisboa.

Mário Sérgio Ferreira Rodrigues da Silva, juiz de direito, interino,
do 1.o Juízo do Tribunal de Círculo de Santa Maria da
Feira — nomeado, juiz de direito do 3.o Juízo Cível do Porto (a).

Fernando Alfredo Pais, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal da
Comarca das Caldas da Rainha — transferido, como requereu, para
o 12.o Juízo de Pequena Instância Cível de Lisboa.

Clarisse Maria Machado dos Santos Gonçalves, juíza de direito, ser-
vindo como juíza auxiliar no 8.o Juízo Cível de Lisboa — destacada
como juíza auxiliar na 6.a Vara Cível de Lisboa.

Eliseu Ramos Salgado, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal da
Comarca de Vila Real — destacado como juiz auxiliar no 5.o Juízo
Cível do Porto.

Rui José Fernandes Banaco, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Portimão — transferido, como requereu, para o
1.o Juízo Criminal de Portimão.

João Augusto Martins Castanho Correia, juiz de direito do 2.o Juízo
Cível de Matosinhos — transferido, como requereu, para o 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Ponte de Lima.

Maria dos Anjos Marchã Xerez Lamelas, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no 12.o Juízo Cível de Lisboa — destacada como
juíza auxiliar na 7.a Vara Cível de Lisboa.

Maria de Fátima dos Reis da Silva, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar do 5.o Juízo Criminal de Lisboa — colocada como
juíza de direito do 6.o Juízo Criminal de Lisboa.

Laurinda Vitória Doudinho Guerreiro Gemas, juíza de direito, ser-
vindo como juíza auxiliar no 1.o Juízo do Tribunal da Comarca
de Torres Vedras — colocada como juíza de direito do mesmo Juízo.

Joaquim António Lourenço Boavida, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no 2.o Juízo Cível de Sintra — colocado como juiz de
direito do 4.o Juízo Cível de Sintra.

José António Rocha Capacete, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no 2.o Juízo Cível de Loures — colocado como juiz de
direito do mesmo Juízo.

Gonçalo Ladeira da Cruz, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no 2.o Juízo Criminal de Vila Franca de Xira — nomeado, juiz
de direito do 2.o Juízo do Tribunal do Trabalho de Penafiel (a).

Maria Gabriela Abrantes Leal da Cunha Rodrigues, juíza de direito,
servindo como juíza auxiliar no 17.o Juízo Cível de Lisboa — colo-
cada, como requereu, como juíza de direito do 1.o Juízo Cível de
Lisboa.

Teresa Teixeira Sá Lopes, juíza de direito do 1.o Juízo Criminal de
Paredes — transferida, como requereu, para o 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca da Maia.

Cristina Maria Xavier Machado Dá Mesquita, juíza de direito do
3.o Juízo do Tribunal da Comarca das Caldas da Rainha — trans-
ferida, como requereu, para o 3.o Juízo Cível de Santarém.

Anabela Ferreira Alves e Russo, juíza de direito, servindo como juíza
auxiliar no 15.o Juízo Cível de Lisboa — destacada como juíza auxi-
liar na 15.a Vara Cível de Lisboa.

Maria Helena Ferreira dos Santos Pinto, juíza de direito do 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Beja — destacada como juíza auxiliar
no Círculo Judicial de Beja.

José Alberto Martins Moreira Dias, juiz de direito do 2.o Juízo Cível
de Paredes — destacado como juiz auxiliar no 1.o Juízo Cível do
Porto.

Henrique Jorge Baptista de Lacerda Pavão, juiz de direito, interino,
do Tribunal de Família e de Menores de Faro — colocado como
juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Olhão.

Maria Margarida Machado de Almeida Fernandes, juíza de direito
do 1.o Juízo do Tribunal da Comarca de Beja — transferida, como
requereu, para o 5.o Juízo Cível de Sintra.

Pedro Manuel Quintas Ribeiro Maurício, juiz de direito, servindo
como juiz auxiliar no Tribunal de Círculo das Caldas da Rainha —
colocado como juiz de direito do 2.o Juízo Cível de Lisboa.

Capitolina Fernandes Rosa, juíza de direito, servindo como juíza auxi-
liar no Tribunal de Círculo de Santiago do Cacém — destacada
como juíza auxiliar na 3.a Vara Cível de Lisboa.

José Carlos Pereira Duarte, juiz de direito do 3.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Tomar — transferido, como requereu, para o
4.o Juízo Cível de Lisboa.

José Alfredo Gameiro Costa, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Tomar — transferido, como requereu, para o
2.o Juízo de Pequena Instância Criminal de Lisboa.

Rui Miguel Castro Ferreira Teixeira, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no 4.o Juízo Cível de Loures — colocado como juiz
de direito do 1.o Juízo do Tribunal da Comarca de Mafra.

Maria Gomes Bernardo Perquilhas, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no Círculo Judicial de Vila Nova de Gaia — destacada
como juíza auxiliar na 6.a Vara Cível de Lisboa.

Adeodato Evangelista Mendes Brotas, juiz de direito do 3.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Castelo Branco — transferido, como
requereu, para o 10.o Juízo de Pequena Instância Cível de Lisboa.

Maria Fernanda Fernandes, juíza de direito do 1.o Juízo Cível de
Oliveira de Azeméis — transferida, como requereu, para o 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Albergaria-a-Velha.

Armanda Alves Rei de Lemos Gonçalves, juíza de direito dos Juízos
Criminais de Matosinhos, afecta em exclusivo à instrução crimi-
nal — nomeada, juíza de direito do 3.o Juízo do Tribunal de Ins-
trução Criminal do Porto (a).

Gabriela de Fátima Melro Saloio Marques, juíza de direito do 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca da Guarda — transferida, como requereu,
para o 2.o Juízo Cível de Lisboa.

Francisco José Bordalo Lopes Henriques, juiz de direito do 3.o Juízo
do Tribunal da Comarca da Guarda — transferido, como requereu,
para o 3.o Juízo Cível de Lisboa.

João Pedro Pereira Cardoso, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Lamego — transferido, como requereu, para o
1.o Juízo do Tribunal da Comarca de Mangualde.

Pedro Nuno Pinto Vergueiro, juiz de direito do 3.o Juízo Cível de
Santa Maria da Feira — destacado como juiz auxiliar no 7.o Juízo
Cível do Porto.

Cristina Maria Martins Baiôa Monteiro Vergueiro, juíza de direito
do 2.o Juízo Criminal de Vila Nova de Gaia — destacada como
juíza auxiliar no 9.o Juízo Cível do Porto.

Maria Manuela Ferreira Leite Soares Almeida, juíza de direito do
3.o Juízo do Tribunal da Comarca de Ponta Delgada — transferida,
como requereu, para o 1.o Juízo do Tribunal da Comarca de Rio
Maior.

Sandra Cristina Carvalho Conceição, juíza de direito do 3.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Loulé — transferida, como requereu,
para o 1.o Juízo do Tribunal da Comarca da Moita.

Maria da Conceição Barata dos Santos Miranda, juíza de direito do
3.o Juízo Criminal de Vila Nova de Gaia — transferida, como reque-
reu, para o 3.o Juízo do Tribunal da Comarca do Montijo.

Maria Manuela Espadaneira Lopes, juíza de direito do 6.o juízo Cível
de Matosinhos — transferida, como requereu, para o 4.o Juízo Cível
de Lisboa.

Maria da Conceição Barbosa de Carvalho, juíza de direito do 3.o Juízo
Cível de Vila Nova de Famalicão — transferida, como requereu,
para o Tribunal da Comarca de Póvoa de Lanhoso.

Maria João Roxo Velez Passos, juíza de direito do 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Lamego — transferida, como requereu, para o
3.o Juízo do Tribunal da Comarca de Pombal.

Maria José Sebastião Cortes Caçador, juíza de direito do 4.o Juízo
Criminal de Matosinhos — transferida, como requereu, para o
2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Benavente.
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Lúcia Maria Pinho de Faria Bravo, juíza de direito do 2.o Juízo do
Tribunal da Comarca de Penafiel — transferida, como requereu,
para a Pequena Instância Criminal do Porto.

Nuno Miguel Mendes Magalhães Gonçalves, juiz de direito do
4.o Juízo do Tribunal da Comarca de Loulé — transferido, como
requereu, para o 3.o Juízo do Tribunal da Comarca de Tomar.

Vera Salomé Coelho Antunes, juíza de direito do 1.o Juízo Cível
de Matosinhos — transferida, como requereu, para o 1.o Juízo do
Tribunal da Comarca do Montijo.

Paula Alexandra Robalo de Sá Couto, juíza de direito do 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Chaves — transferida, como requereu,
para o Tribunal da Comarca de Sesimbra.

Paula Natércia Mendes Moreira Rocha, juíza de direito do 3.o Juízo
Cível de Matosinhos — transferida, como requereu, para o 4.o Juízo
Cível de Lisboa.

Fernanda Manuela Barros Proença Fernandes, juíza de direito, ser-
vindo como juíza auxiliar no 1.o Juízo Cível de Matosinhos — colo-
cada como juíza de direito do 5.o Juízo Cível de Matosinhos.

Maria Manuel Rijo de Araújo e Silva, juíza de direito do 5.o Juízo
Cível de Matosinhos — transferida, como requereu, para o 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Anadia.

José Manuel Lourenço Quaresma, juiz de direito do 4.o Juízo Cível
de Guimarães — transferido, como requereu, para o 3.o Juízo do
Tribunal da Comarca da Figueira da Foz.

Helena Maria Amaral de Brito, juíza de direito do 4.o Juízo Cível
de Matosinhos — transferida, como requereu, para o 11.o Juízo
de Pequena Instância Cível de Lisboa.

Rosa Maria Reis Alves Brandão Represas, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no 4.o Juízo Cível de Matosinhos — colocada,
como requereu, no 2.o Juízo de Pequena Instância Criminal de
Lisboa.

José Manuel Lopes Barata, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Vila Real — destacado como juiz auxiliar na 9.a Vara
Cível de Lisboa.

Cristina Maria Monteiro Rodrigues da Costa, juíza de direito do 1.o
Juízo do Tribunal da Comarca de Peso da Régua — transferida
para o 3.o Juízo do Tribunal da Comarca de Vila Real.

Paula Isabel Ribeiro dos Santos Gonçalves, juíza de direito do 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca do Montijo — transferida para o 1.o Juízo
Criminal de Loures.

Sílvia Gil Saraiva, juíza de direito do 1.o Juízo do Tribunal da Comarca
de Torres Novas — transferida para o mesmo Juízo.

Henrique José de Magalhães Cardoso Ferreira, juiz de direito do
Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa — transferido,
por transição, para o 1.o Juízo do Tribunal de Pequena Instância
Criminal de Lisboa.

Ana Cristina Gomes da Quinta, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Tondela — transferida para o 2.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Tondela.

Maria Orlanda Pedro Silva Marques, juíza de direito do 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Montemor-o-Novo — transferida para
o 2.o Juízo Criminal de Loures.

Luísa Adelaide Afonso de Carvalho e Vale, juíza de direito do 3.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Fafe — transferida para o 1.o Juízo
Cível de Santo Tirso.

Anabela Cristina Nunes Rocha, juíza de direito do 2.o Juízo do Tri-
bunal da Comarca do Cartaxo — transferida para o mesmo Juízo.

Sandra Henriques Alves, juíza de direito do 2.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Lagos — transferida para o 1.o Juízo Cível de
Portimão.

Isabel Maria de Almeida Baptista, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Peniche — transferida para o 1.o Juízo do mesmo
Tribunal.

Gracinda Adelaide de Sousa Ricardo Ferro, juíza de direito do
1.o Juízo da Comarca de Mafra — transferida para o 3.o Juízo Cível
de Lisboa.

Manuela Maria Marques Trocado, juíza de direito do 1.o Juízo do
Tribunal da Comarca de Esposende — transferida para o Tribunal
Criminal de Vila do Conde.

João Bernardo Peral Novais, juiz de direito do Tribunal da Comarca
de Sesimbra — transferido para o 2.o Juízo do Tribunal da Comarca
do Montijo.

Jorge António Gonçalves Magalhães dos Santos, juiz de direito do
Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto — destacado
como juiz auxiliar no 6.o Juízo Cível do Porto.

Maria Paula Oliveira Ferreira Martins, juíza de direito do 2.o Juízo
da Comarca de São João da Madeira — transferida para o 3.o Juízo
Cível de Lisboa.

Flávia Cristina Mateus Santana, juíza de direito do Tribunal de
Pequena Instância Criminal de Lisboa — transferida, por transição,
para o 1.o Juízo de Pequena Instância Criminal de Lisboa.

Rui Manuel Mariano Lopes, juiz de direito do Tribunal da Comarca
de Mangualde — transferido para o 2.o Juízo do mesmo Tribunal.

Fernando Manuel Barroso Cabanelas, juiz de direito do 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Felgueiras — transferido para o 3.o
Juízo Cível de Gondomar.

Alberto Eduardo Monteiro de Paiva Taveira, juiz de direito do
1.o Juízo do Tribunal da Comarca de Paços de Ferreira — destacado
como juiz auxiliar no 3.o Juízo Cível do Porto.

Maria Gabriela Beltran Lopes, juíza de direito do 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de São João da Madeira — transferida para o mesmo
Juízo.

Maria Teresa Lopes Catrola, juíza de direito do Tribunal da Comarca
da Golegã — transferida para o Tribunal da Comarca do Entron-
camento.

Luís Fernando Soares Branco Tavares da Costa, juiz de direito do
Tribunal da Comarca de Estremoz — destacado como juiz auxiliar
no 2.o Juízo Criminal de Vila Franca de Xira.

Fernando Miguel Furtado André Alves, juiz de direito do 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Seia — transferido para o mesmo Juízo.

Alexandra da Graça Marques da Fonte Reboredo Alonso, juíza de
direito do 2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Seia — transferida
para o 1.o Juízo do Tribunal da Comarca do Fundão.

Ana Maria Guerreiro Afonso, juíza de direito do 2.o Juízo da Comarca
de Mafra — transferida para o 1.o Juízo Cível de Loures.

Luís Miguel Antunes Barata, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Ourém — transferido para o 3.o Juízo Cível de
Loures.

Benjamim Magalhães Barbosa, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Rio Maior — destacado como juiz auxiliar no
8.o Juízo Cível do Porto.

Romão Rosa Cruz, juiz de direito do 1.o Juízo da Comarca da Marinha
Grande — transferido para o mesmo Juízo.

Maria Natália Figueiredo Queirós Ferreira Gomes, juíza de direito
do 2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Cantanhede — transferida
para o mesmo Juízo.

Emília de Nazaré Gonçalves Botelho Vaz, juíza de direito do 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Penafiel — transferida para o 4.o Juízo
do Tribunal da Comarca de São João da Madeira.

José Alberto Guedes Poças Falcão, juiz de direito do 2.o Juízo do
Tribunal da Comarca de Esposende — transferido para o 4.o Juízo
Criminal de Vila Nova de Gaia.

Luís Miguel Vaz da Fonseca Martins, juiz de direito do 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Estarreja — destacado como juiz auxi-
liar no 2.o Juízo Cível do Porto.

Rui Manuel Ataíde de Araújo, juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Estarreja — destacado como juiz auxiliar no
4.o Juízo Cível do Porto.

Pedro Miguel Almeida Marques Soares de Albergaria, juiz de direito
do Tribunal da Comarca de Penacova — transferido para o 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Ribeira Grande.

Maria Clara da Silva Maia, juíza de direito do Tribunal da Comarca
de Vila Viçosa — transferida para o 1.o Juízo do Tribunal da
Comarca de Elvas.

Branca Maria Pinto Rodrigues Macedo Varela, juíza de direito do
Tribunal da Comarca de Montemor-o-Velho — transferida para o
4.o Juízo Cível de Santa Maria da Feira.

António Carlos Gonçalves Carneiro da Silva, juiz de direito do
1.o Juízo do Tribunal da Comarca de Espinho — transferido para
o 2.o Juízo Cível da Comarca de Paredes.

Alexandra Maria Viana Parente Lopes, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Ponte da Barca — transferida para o 2.o Juízo do
Tribunal da Comarca de Espinho.

Herculano José Rodrigues Esteves, juiz de direito do 2.o Juízo do
Tribunal da Comarca de Vila Verde — transferido para o mesmo
Juízo.

Rui Pedro Miranda Mendes Lima, juiz de direito do Tribunal da
Comarca de Condeixa-a-Nova — transferido para o 5.o Juízo do
Tribunal da Comarca de Ponta Delgada.

Fernando Manuel Vilares Ferreira, juiz de direito do Tribunal da
Comarca de Arganil — transferido para o Tribunal da Comarca
de Arganil/Pampilhosa da Serra.

Pedro Alexandre Ferreira Lopes Álvares de Carvalho, juiz de direito
do 1.o Juízo da Comarca de Vila Verde — transferido para o mesmo
Juízo.

Paulo Alexandre da Costa Correia Serafim, juiz de direito do 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Espinho — transferido para o 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca da Maia.

Luís Miguel Henriques Afonso, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Montemor-o-Novo — transferido para o 4.o Juízo
Cível de Loures.

Rosália Margarida Rodrigues da Cunha, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Alcácer do Sal — transferida para o 1.o Juízo Cível
de Vila Franca de Xira.

Ana Mónica Carrasqueiro Mendonça, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Tavira — transferida para o mesmo Tribunal (b).
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Amélia Sofia de Barros Rebelo, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Soure — transferida para o 2.o Juízo do Tribunal da
Comarca de Albergaria-a-Velha.

Paula Cristina Pinto Correia de Melo, juíza de direito do 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Paços de Ferreira — transferida para
o 4.o Juízo Criminal de Matosinhos.

João Maria Espinho Venade, juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Ovar — transferido para o 3.o Juízo do Tribunal
da Comarca de São João da Madeira.

João Paulo Dias Pereira, juiz de direito do 3.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Ovar — transferido para o 3.o Juízo Cível de Santa
Maria da Feira.

José Maria Moreira da Silva, juiz de direito do Tribunal da Comarca
de Praia da Vitória — transferido para o 4.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Ponta Delgada.

Micaela Marisa da Silva Sousa, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Ponta do Sol — transferida para o 4.o Juízo Cível do
Funchal.

António Luís de Oliveira Carvalhão, juiz de direito do Tribunal da
Comarca de Oliveira do Bairro — transferido para o 1.o Juízo do
Tribunal da Comarca de Santa Comba Dão.

Maria do Rosário da Silva Martins, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Lousada — transferida para o 2.o Juízo Cível de
Gondomar.

Anizabel Dulce Sousa Pereira, juíza de direito do 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Felgueiras — transferida para o 4.o Juízo Cível de
Guimarães.

Joana de Lemos Ferrer Antunes, juíza de direito do Tribunal de
Pequena Instância Criminal de Lisboa — transferida, por transição,
para o 1.o Juízo de Pequena Instância Criminal de Lisboa.

Rosa Margarida Maia Alves Pinto, juíza de direito do 1.o Juízo do
Tribunal da Comarca de Cantanhede — transferida para o Tribunal
da Comarca de Vagos.

Teresa Margarida Pires de Oliveira, juíza de direito do 2.o Juízo do
Tribunal da Comarca da Marinha Grande — transferida para o
mesmo Juízo.

João Carlos Crespo Felgar, juiz de direito do Tribunal da Comarca
da Ribeira Grande — transferido para o Tribunal da Comarca da
Horta.

Maria Margarida Reis Mendes de Matos Baião de Nascimento, juíza
de direito do 1.o Juízo do Tribunal da Comarca do Montijo — trans-
ferida para o 3.o Juízo Cível de Vila Franca de Xira.

Ana Carolina Veloso Gomes Cardoso, juíza de direito, auxiliar no
Tribunal da Comarca de Mangualde — transferida para o 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Tondela.

Paulo Duarte de Mesquita Teixeira, juiz de direito do 3.o Juízo do
Tribunal da Comarca de São João da Madeira — transferido para
o 2.o Juízo do mesmo Tribunal.

Carla Cristina Figueira Matos, juíza de direito do 3.o Juízo do Tribunal
da Comarca do Montijo — destacada como juíza auxiliar no Tri-
bunal de Família e Menores de Vila Franca de Xira.

Carlos Jorge Martins Ribeiro, juiz de direito do Tribunal da Comarca
de Gouveia — nomeado juiz de direito da 2.a Vara Mista de Gui-
marães (a).

Simone Abrantes de Almeida Pereira, juíza de direito do 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca da Moita — destacada como juíza auxiliar
na 10.a Vara Cível de Lisboa.

Isabel Maria de Noronha, juíza de direito do 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Benavente — transferida para o 2.o Juízo Cível de
Vila Franca de Xira.

Susana Direito da Cruz Filipe Regatia, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Lousã — transferida para o Tribunal da Comarca
de Oliveira do Bairro.

Maria Isabel Duarte do Vale Calheiros, juíza de direito do 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Elvas — transferida para o mesmo
Juízo.

Lígia Paula Ferreira de Sousa Santos Venade, juíza de direito do
Tribunal da Comarca de Vale de Cambra — transferida para o
2.o Juízo do mesmo Tribunal.

Maria Leonor Chaves dos Santos Barroso, juíza de direito do 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca da Moita — transferida para o 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Benavente.

António Manuel Teixeira da Rocha Marcelo dos Reis, juiz de direito
do Tribunal da Comarca de Santa Comba Dão — transferido para
o 2.o Juízo do Tribunal da Comarca da Covilhã.

Helena Maria Orvalho Serrão Nogueira, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Alcanena — transferida para o 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Tomar.

Fátima Maria Oliveira Baptista, juíza de direito do 2.o Juízo do Tri-
bunal da Comarca de Benavente — transferida para o 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Alenquer.

Fátima Maria Guerreiro Guimarães Ferreira, juíza de direito do Tri-
bunal da Comarca da Lourinhã — destacada como juíza auxiliar
na 11.a Vara Cível de Lisboa.

Dina de La Salete de Sá Ferreira Henriques, juíza de direito do
2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Rio Maior — transferida para
o mesmo Juízo.

Ana Paula Oliveira Alfaiate Baptista, juíza de direito do 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Torres Novas — transferida para o
1.o Juízo Cível de Oliveira de Azeméis.

Renata Linhares de Castro Machado de Oliveira, juíza de direito,
servindo como juíza auxiliar no Tribunal da Comarca da Lou-
sada — colocada como juíza de direito do 3.o Juízo do Tribunal
da Comarca da Maia.

Maria Alexandra Xavier Ferreira Guiné, juíza de direito do 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Albergaria-a-Velha — transferida para
o Tribunal da Comarca de Oliveira do Hospital.

Isilda Maria Correia de Pinho, juíza de direito do 2.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Albergaria-a-Velha — transferida para o 3.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Ovar.

Virgílio Augusto Fileno Meireles, juiz de direito do 1.o Juízo do Tri-
bunal da Comarca do Cartaxo — transferido para o 1.o Juízo do
Tribunal da Comarca das Caldas da Rainha.

Bruno Jorge Galaz Coelho de Oliveira Pinto, juiz de direito do 1.o Juízo
da comarca de Lagos — transferido para o mesmo Juízo.

Lídia Isabel Bogalheiro Gamboa, juíza de direito do 1.o Juízo da
Comarca de Ponte Lima — transferida para o 4.o Juízo Cível de
Santo Tirso.

Rosa Maria Colchete de Vasconcelos, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Santa Cruz — transferida para o 2.o Juízo do Tri-
bunal da Comarca de Alenquer.

Ana Márcia do Amaral Vieira, juíza de direito do 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Marco de Canaveses — transferida para o 3.o Juízo
Cível de Matosinhos.

Carla Alexandra dos Santos Ramires, juíza de direito do 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Elvas — destacada como juíza auxiliar
na 13.a Vara Cível de Lisboa.

Amélia Maria de Matos Puna Loupo, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Alenquer — destacada como juíza auxiliar na
16.a Vara Cível de Lisboa.

Benedita Maria Ribeiro de Almeida Assunção, juíza de direito do
2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Peso da Régua — transferida
para o mesmo Juízo.

José Carlos de Sousa Vieira de Almeida, juiz de direito do Tribunal
da Comarca do Entroncamento — destacado como juiz auxiliar na
17.a Vara Cível de Lisboa.

Narciso Magalhães Rodrigues, juiz de direito do Tribunal da Comarca
de Caminha — nomeado juiz de direito do Círculo Judicial de Angra
do Heroísmo (a).

Cristina Maria Lameira Miranda, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Celorico de Basto — transferida para o 2.o Juízo do
Tribunal da Comarca do Fundão.

Ana Paula Figueiredo, juíza de direito do Tribunal da Comarca de
Valença — transferida para o 3.o Juízo Criminal de Vila Nova de
Gaia.

Adelino Pedro Neves, juiz de direito do Tribunal da Comarca de
Vila Real de Santo António — transferido para o mesmo Tribunal.

Isabel Cristina Mendes Oliveira Emídio, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no Tribunal da Comarca de Santa Comba
Dão — colocada como juíza de direito do 1.o Juízo da Comarca
da Guarda.

António Joaquim Conceição da Silva, juiz de direito do Tribunal da
Comarca de Ourique — transferido para o 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Beja.

Luísa Raquel Maia Correia de Lima, juíza de direito do 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Ponte Lima — transferida para o
4.o Juízo Cível de Viana do Castelo.

Micaela da Conceição Pires Rodrigues, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no Tribunal da Comarca de Peniche — destacada
como juíza auxiliar na 17.a Vara Cível de Lisboa.

Ausenda Maria dos Santos Nunes Brás Moreira Pires, juíza de direito
do 1.o Juízo do Tribunal da Comarca de Ourém — transferida para
o Tribunal da Comarca da Lourinhã.

Maria Antonieta da Conceição Nascimento, juíza de direito do Tri-
bunal da Comarca de Silves — transferida para o 3.o Juízo Cível
de Portimão.

José Guilherme dos Santos Martins Alves, juiz de direito do 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Porto de Mós — transferido para o
1.o Juízo do Tribunal da Comarca do Cartaxo.

Maria Teresa Pinto Nunes, juíza de direito do 1.o Juízo da Comarca
de Amarante — transferida para o 6.o Juízo Cível de Matosinhos.

Graça Madalena Mendes de Carvalho, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no Tribunal da Comarca de Vila Real de Santo Antó-
nio — destacada como juíza auxiliar no mesmo Tribunal.

Carla Alexandra Moreira Oliveira de Azevedo Maia, juíza de direito
do 2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Fafe — transferida para
o mesmo Juízo.
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Maria João Ferreira Lopes, juíza de direito do 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca do Fundão — transferida para o 2.o Juízo do Tribunal
da Comarca da Guarda.

António Gabriel Baptista dos Santos, juiz de direito do 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Porto de Mós — transferido para o
2.o Juízo da Comarca de Beja.

Sandra Hermengarda do Valle-Frias Madureira Moutela Simões, juíza
de direito, servindo como juíza auxiliar no Tribunal da Comarca
de Santa Cruz — colocada como juíza de direito do 1.o Juízo do
mesmo Tribunal.

Anabela Maria Mendes Morais, juíza de direito do 2.o Juízo do Tri-
bunal da Comarca de Albufeira — transferida para o 3.o Juízo da
Comarca das Caldas da Rainha.

Carla Maria Silva Ribeiro, juíza de direito do 2.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Amarante — transferida para o mesmo Juízo.

Lígia Isabel da Silva Lopes de Almeida, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no Tribunal da Comarca de Oliveira do Hos-
pital — colocada como juíza de direito do 2.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Lamego.

Márcia Maria Alves Baptista, juíza de direito do Tribunal da Comarca
de Póvoa de Lanhoso — transferida para o 2.o Juízo Criminal de
Barcelos.

Maria Antónia Dias Rodrigues Andrade, juíza de direito do 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca do Fundão — transferida para o 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Peniche.

Susana Raquel de Sousa Pereira, juíza de direito do 3.o Juízo da
Comarca de Felgueiras — transferida para o 1.o Juízo Cível de
Paredes.

Susana Maria Galhós Tavares Brás, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Vila Pouca de Aguiar — transferida para o 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Vila Real.

Paula Alexandra da Silva Cardoso, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Arcos de Valdevez — transferida para o 2.o Juízo do
Tribunal da Comarca de Esposende.

Gil Vicente Ribeiro Cardoso da Silva, juiz de direito do Tribunal
da Comarca de Vagos — transferido para o Tribunal da Comarca
de Macedo de Cavaleiros.

Carlos Cândido Barbosa Gama da Cunha Coutinho, juiz de direito
do 2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Marco de Canave-
ses — transferido para o 2.o Juízo Criminal de Vila Nova de Gaia.

Mafalda Clarisse Faria Pestana, juíza de direito do 1.o Juízo da
Comarca de Olhão — transferida para o 2.o Juízo Cível de Leiria.

Maria Clotilde Correia Botelho Chaves Ferreira, juíza de direito do
1.o Juízo do Tribunal da Comarca de Albufeira — colocada, por
transferência, em comissão de serviço, na Bolsa de Juízes do Distrito
Judicial de Lisboa.

Ângela Belo Rodrigues de Matos Faria, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Montalegre — transferida para o 1.o Juízo Criminal
de Oliveira de Azeméis.

Maria Beatriz Furtado Marques Borges, juíza de direito do 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Olhão — transferida para o 2.o Juízo
Cível de Faro.

Florbela dos Santos Araújo Lopes Sebastião e Silva, juíza de direito
do Tribunal da Comarca de Monção — destacada como juíza auxi-
liar no Tribunal da Comarca das Caldas da Rainha.

Carla Alexandra Rodrigues Francisco Barroso, juíza de direito, ser-
vindo como juíza auxiliar no 3.o Juízo Cível de Lisboa — colocada
como juíza de direito do 2.o Juízo do Tribunal da Comarca de
Torres Novas.

José Pedro Gonçalves Mano da Silva Paixão, juiz de direito do Tribunal
da Comarca de Castelo de Paiva — transferido para o 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Ovar.

Pedro Miguel Freitas Soto Maior e Meneses, juiz de direito do Tri-
bunal da Comarca de Murça — transferido para o 1.o Juízo da
Comarca de Amarante.

Artur Dionísio do Vale dos Santos Oliveira, juiz de direito do Tribunal
da Comarca de Amares — transferido para o 4.o Juízo Cível de
Barcelos.

Paulo Nuno Miranda Almeida Cunha, juiz de direito do Tribunal
da Comarca de Arraiolos — transferido para o 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Porto de Mós.

Alexandra Cristina Lima Ramos de Castro Rocha, juíza de direito
do Tribunal da Comarca de Arouca — transferida para o 1.o Juízo
Criminal de Santa Maria da Feira.

Patrícia Helena Leal Cordeiro da Costa, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Alvaiázere — transferida para o 3.o Juízo da
Comarca da Marinha Grande.

Jorge Manuel Alves de Almeida Esteves, juiz de direito do Tribunal
da Comarca de Baião — transferido para o 4.o Juízo Cível de
Matosinhos.

José Lino Saldanha Retroz Galvão Alvoeiro, juiz de direito do Tri-
bunal da Comarca de Fornos de Algodres — transferido para o
5.o Juízo Cível de Guimarães.

João Simões Presa Grilo de Amaral, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no 1.o Juízo do Tribunal da Comarca de Pena-

fiel — colocado como juiz de direito do 1.o Juízo do Tribunal da
Comarca de Estarreja.

Carlos Manuel Rodrigues Correia de Oliveira, juiz de direito do Tri-
bunal da Comarca de Penela — transferido para o 2.o Juízo do
Tribunal da Comarca de Estarreja.

Marília dos Reis Leal Fontes, juíza de direito do Tribunal da Comarca
de Fronteira — transferida para o Tribunal da Comarca da Sertã.

Isabel Maria Rebelo Antunes Ferreira, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Mondim de Basto — transferida para o 1.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Esposende.

Rui Manuel Pinheiro de Oliveira, juiz de direito do Tribunal da
Comarca do Cadaval — transferido para o 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Abrantes.

João Miguel de Matos Cruz Félix Praia, juiz de direito do Tribunal
da Comarca de Vila Franca do Campo — transferido para o
1.o Juízo Cível da Comarca de Viana do Castelo.

Madalena Augusta Parreiral Caldeira, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no 1.o Juízo do Tribunal de Instrução Criminal do
Porto — colocada como juíza de direito do 3.o Juízo Cível de Oli-
veira de Azeméis.

Ana Marisa dos Santos Arnedo Martins Nunes, juíza de direito do
Tribunal da Comarca de Reguengos de Monsaraz — transferida
para o Tribunal da Comarca de Alcanena.

Joel Timóteo Ramos Pereira, juiz de direito do Tribunal da Comarca
de Oliveira de Frades — transferido para o 2.o Juízo Cível de Oli-
veira de Azeméis.

Rute Alexandra da Silva Sabino Lopes, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Castelo de Vide — colocada, por transferência, em
comissão de serviço, na Bolsa de Juízes do Distrito Judicial de
Lisboa.

Susana Maria Mesquita Gonçalves, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Melgaço — transferida para o 2.o Juízo Cível de
Barcelos.

Carla Maria da Silva Sousa, juíza de direito do Tribunal da Comarca
de Vieira do Minho — transferida para o 3.o Juízo Cível de Barcelos.

Pedro Gil Amorim Caetano Nunes, juiz de direito do Tribunal da
Comarca de Grândola — transferido para o 2.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Porto de Mós.

Maria Hermínia Néri de Oliveira, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Sabrosa — transferida para o 3.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Amarante.

Olga Maria Domingues Pires Ribeiro Maciel, juíza de direito do Tri-
bunal da Comarca de Armamar — transferida para o 3.o Juízo do
Tribunal da Comarca da Guarda.

Armando Manuel da Luz Cordeiro, juiz de direito do Tribunal da
Comarca de Portel — transferido para o 1.o Juízo do Tribunal da
Comarca de Lamego.

Maria de Fátima da Rocha Bessa, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Figueiró dos Vinhos — transferida para o 2.o Juízo
Criminal de Oliveira de Azeméis.

Hélder Rui Gonçalves de Magalhães Elias Claro, juiz de direito do
Tribunal da Comarca de Paredes de Coura — transferido para o
1.o Juízo do Tribunal da Comarca de Póvoa de Varzim.

Luís Alberto de Almeida Barros, juiz de direito do Tribunal da
Comarca de Cinfães — transferido para o 1.o Juízo Cível de
Matosinhos.

Teresa Manuela Pinto da Silva Alves, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Resende — transferida para o 3.o Juízo Cível de
Paredes.

Paulo Joaquim de Almeida Coelho, juiz de direito do Tribunal da
Comarca da Nazaré — transferido para o 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Ourém.

Ester Emília Maurício Antão e Pacheco dos Santos, juíza de direito
do Tribunal da Comarca de Cuba — transferida para o 3.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Abrantes.

Marta Maria Veloso de Brito e Penha, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Ansião — transferida para o 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Vale de Cambra.

Sandra Maria da Maia Rocha Ferreira, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Tábua — transferida para o Tribunal da Comarca
de Arouca.

Carla Elisabete Vieira de Ramos Monge, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Ferreira do Alentejo — destacada como juíza auxi-
liar no 1.o Juízo Cível de Faro.

Orlando Sérgio Martins Benício da Silva Rebelo, juiz de direito do
Tribunal da Comarca de Vila Nova de Cerveira — transferido para
o 2.o Juízo do Tribunal da Comarca da Póvoa de Varzim.

Luísa Maria da Rocha Oliveira Alvoeiro, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Nelas — transferida para o 1.o Juízo Cível de
Barcelos.

Vítor Manuel Moreira da Costa Vale, juiz de direito do Tribunal
da Comarca de Cabeceiras de Basto — transferido para o 4.o Juízo
Cível de Vila Nova de Famalicão.
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Arménia Cristina de Sá Albergaria Giro, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Monchique — transferida para o 3.o Juízo do Tri-
bunal da Comarca de Olhão.

Ana Cristina Oliveira Neto, juíza de direito do Tribunal da Comarca
de Vouzela — transferida para o 2.o Juízo do Tribunal da Comarca
de Lousada.

Manuel José Cardoso Torres Ramos da Fonseca, juiz de direito do
Tribunal da Comarca de S. João da Pesqueira — transferido para
o 1.o Juízo Criminal de Viana do Castelo.

Teresa Carla Batista Mendes dos Santos, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Figueira de Castelo Rodrigo — transferida para
o 2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Ourém.

Margarida Isabel Pereira de Almeida Cardo, juíza de direito do Tri-
bunal da Comarca de Ferreira do Zêzere — transferida para o 1.o
Juízo Criminal de Paredes.

Ana Mafalda Brandão Barbosa, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Moura — transferida para o 2.o Juízo Cível de
Portimão.

Diogo Coelho de Sousa Leitão, juiz de direito do Tribunal da Comarca
de Coruche — transferido para o 1.o Juízo do Tribunal da Comarca
de Silves/Monchique.

Amélia Carolina Marques Dias Teixeira, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Sátão — transferida para o 4.o Juízo do Tribunal
da Comarca da Póvoa de Varzim.

Élida Maria Rosa Gil, juíza de direito do Tribunal da Comarca de
Odemira — colocada, por transferência, em comissão de serviço,
na Bolsa de Juízes do Distrito Judicial de Évora.

Ana Cristina de Almeida Gomes Moreira Wallis de Carvalho, juíza
de direito do Tribunal da Comarca de Mação — transferida para
o 2.o Juízo Cível de Matosinhos.

José António Gonçalves de Castro, juiz de direito do Tribunal da
Comarca de Castro Daire — transferido para o 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Penafiel.

Bernardino João Videira Tavares, juiz de direito do Tribunal da
Comarca de Mértola — transferido para o 2.o Juízo Criminal de
Viana do Castelo.

Helena Maria de Castro Almeida Tavares, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Moimenta da Beira — transferida para o 3.o Juízo
do Tribunal da Comarca da Póvoa de Varzim.

Ana Paula Soares Ferreira Guedes, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Meda — transferida para o 1.o Juízo do Tribunal da
Comarca de Peso da Régua.

Maria Clara Lourenço dos Santos, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Ponte de Sor — transferida para o 3.o Juízo Cível de
Loulé.

Sílvia Manuela Azevedo da Silva Barbosa, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Carrazeda de Ansiães — transferida para o 3.o Juízo
Cível de Vila Nova de Famalicão.

Ana Cristina Salvador Guerreiro da Silva, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Almodôvar — transferida para o 1.o Juízo do Tri-
bunal da Comarca de Albufeira.

Elisabete de Jesus Ribeiro Assunção, juíza de direito do Tribunal
da Comarca de Serpa — transferida para o 2.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Albufeira.

Mónica Alexandra da Silva Oliveira, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Celorico da Beira — transferida para o 4.o Juízo do
Tribunal da Comarca de Penafiel.

Paula Cristina dos Santos Henriques Antão, juíza de direito do Tri-
bunal da Comarca de Penamacor — transferida para o 2.o Juízo
do Tribunal da Comarca de Lagos.

Gabriela Lopes Feiteira, juíza de direito do Tribunal da Comarca
de Trancoso — transferida para o 1.o Juízo Criminal de Loulé.

Susana Carla Resende Branco Marques Pinto, juíza de direito do
Tribunal da Comarca de Valpaços — transferida para o 3.o Juízo
Cível de Viana do Castelo.

Maria José Franco Nunes, juíza de direito do Tribunal da Comarca
de Macedo de Cavaleiros — transferida para o 3.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Paços de Ferreira.

Fernanda Manuela Teixeira Sintra Grilo de Amaral, juíza de direito
do Tribunal da Comarca de Alfândega da Fé — transferida para
o 2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Penafiel.

José Agostinho de Sá Pereira, juiz de direito do Tribunal da Comarca
de Pinhel — transferido para o 1.o Juízo do Tribunal da Comarca
de Marco de Canaveses.

Carla Flora Figueiredo, juíza de direito do Tribunal da Comarca da
Povoação — transferida para o 2.o Juízo do Tribunal da Comarca
de Paços de Ferreira.

Pedro Manuel Faria de Brito, juiz de direito do Tribunal da Comarca
de Almeida — transferido para o 2.o Juízo do Tribunal da Comarca
de Silves/Monchique.

João Manuel Paulo Cordeiro Brasão, juiz de direito do Tribunal da
Comarca de Nordeste — transferido para o 3.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Ponta Delgada.

Maria de Fátima Silva Viegas, juíza de direito do Tribunal da Comarca
do Sabugal — transferida para o 1.o Juízo do Tribunal da Comarca
de Olhão.

Fernando Jorge Coutinho de Almeida, juiz de direito do Tribunal
da Comarca de Vinhais — transferido para o Tribunal da Comarca
de Monção.

Francisca Maria Prazeres Martins Pires Preto, juíza de direito do
Tribunal da Comarca de Torre de Moncorvo — transferida para
o 1.o Juízo da Comarca de Bragança.

Helena Maria Rebelo Martins, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Mogadouro — transferida para o 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Lousada.

Ana Lúcia dos Reis Gordinho, juíza de direito do Tribunal da Comarca
de Vimioso — transferida para o 1.o Juízo do Tribunal da Comarca
de Paços de Ferreira.

Cristina Maria Neves Ferreira Mendes Portugal da Rocha, juíza de
direito, servindo como juíza auxiliar no 1.o Juízo Cível de Vila
Franca de Xira — colocada como juíza de direito do 3.o Juízo do
Tribunal da Comarca de Fafe.

Álvaro Monteiro, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar no
2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Penafiel — colocado como
juiz de direito do 2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Felgueiras.

Cláudia Carminda de Andrade Pereira e Oliveira Martins, juíza de
direito do Tribunal da Comarca de Velas — transferida para o Tri-
bunal da Comarca de Valença.

Eugénia Maria Balreira Guerra, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de Porto Santo — transferida para o Tribunal da Comarca
de Arcos de Valdevez.

Maria do Céu João do Vale Pires, juíza de direito do Tribunal da
Comarca de São Vicente — transferida para o 1.o Juízo do Tribunal
da Comarca de Felgueiras.

Lúcia Chandra Gracias, juíza de direito do Tribunal da Comarca de
Santa Cruz das Flores — transferida para o Tribunal da Comarca
da Praia da Vitória.

Nuno Manuel Ferreira de Madureira, juiz de direito do Tribunal
da Comarca de Santa Cruz da Graciosa — transferido para o
2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Angra do Heroísmo.

Victor Hugo Veloso Dias Pardal, juiz de direito do Tribunal da
Comarca de Vila do Porto — transferido para o 2.o Juízo do Tri-
bunal da Comarca de Santa Cruz.

Susana Maria Hilário Godinho Fernandes Cajeira, juíza de direito
do Tribunal da Comarca de São Roque do Pico transferida para
o 2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Bragança.

Manuel Alexandre Gonçalves Ferreira, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no 4.o Juízo do Tribunal da Comarca de São João
da Madeira — colocado como juiz de direito do 3.o Juízo do Tri-
bunal da Comarca de Felgueiras.

Carlos Bernardo Mendes, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no 1.o Juízo Cível de Vila Nova de Gaia — colocado, em comissão
de serviço, na Bolsa de Juízes do Distrito Judicial do Porto.

Noémi Gláucia de Oliveira Martins, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no 2.o Juízo do Tribunal de Família e de Menores
de Setúbal — colocada como juíza de direito do 2.o Juízo do Tri-
bunal da Comarca de Mirandela.

Ana Paula Maia Lopes, juíza de direito, servindo como juíza auxiliar
no 2.o Juízo Cível do Porto — colocada como juíza de direito do
2.o Juízo do Tribunal da Comarca de Chaves.

Fernando Manuel Dias Pereira, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no 1.o Juízo Cível de Lisboa — colocado como juiz de direito
do 2.o Juízo Cível do Funchal.

Joaquim Borges Martins, juiz de direito do Tribunal da Comarca
da Sertã — transferido para o 2.o Juízo do Tribunal da Comarca
de Marco de Canaveses.

Luís Manuel Roque Fidalgo Alegria, juiz de direito do Tribunal da
Comarca de São Pedro do Sul — transferido para o 1.o Juízo do
Tribunal da Comarca de Mirandela.

1.o acesso:

António Fernando Marques da Silva, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar nos Juízos Cíveis de Oeiras — colocado no Tribunal
da Comarca de Ferreira do Alentejo.

Ana Olívia Esteves Silva Loureiro, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar nos Juízos Cíveis de Santa Maria da Feira — colocada
no Tribunal da Comarca de Oliveira de Frades.

Joana Maria Rebelo Fernandes Costa, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar nos Juízos Cíveis de Évora — colocada no Tribunal
da Comarca de Arraiolos.

Isabel Maria Barbosa Peixoto Pereira, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar nos Juízos Cíveis de Paredes — colocada no Tribunal
da Comarca de Castelo de Paiva.

Alexandra Elisabete Bride Veiga, juíza de direito, servindo como juíza
auxiliar no 4.o Juízo Cível de Cascais — colocada no Tribunal da
Comarca de Serpa.



13 942 DIÁRIO DA REPÚBLICA — II SÉRIE N.o 215 — 14-9-1999

Paulo Jorge Ramos de Faria, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no Tribunal da Comarca de Anadia — colocado no Tribunal da
Comarca de Vila Franca do Campo.

Paula Cristina da Silva Ribas, juíza de direito, servindo como juíza
auxiliar no 1.o Juízo Cível de Guimarães — colocada no Tribunal
da Comarca de Nelas.

Pedro Miguel Silva Rodrigues, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar nos Juízos Cíveis de Oeiras — colocado no Tribunal da
Comarca de Reguengos de Monsaraz.

João Guilherme Gato Pires da Silva, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no Tribunal da Comarca de Tomar — colocado no
Tribunal da Comarca de Ferreira do Zêzere.

Jorge Manuel da Silva Rosas de Castro, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar nos Juízos Cíveis de Santa Maria da Feira — colocado
no Tribunal da Comarca de Mondim de Basto.

Sílvia Maria Santos Marques Alves, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar nos Juízos Criminais de Santa Maria da Feira — colo-
cada no Tribunal da Comarca de São João da Pesqueira.

António Paulo Domingues Segura, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no 3.o Juízo Criminal de Oeiras — colocado no Tribunal
da Comarca de Vila Viçosa.

Hugo da Silva Pinto de Azevedo Meireles, juiz de direito, servindo
como juiz auxiliar nos Juízos Criminais de Paredes — colocado no
Tribunal da Comarca de Resende.

Nuno Miguel de Jesus Lopes Matos, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no 1.o Juízo do Tribunal da Comarca de Ama-
rante — colocado no Tribunal da Comarca de Miranda do
Douro/Vimioso.

António Joaquim da Costa Gomes, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar nos Juízos Cíveis de Vila Nova Famalicão — colocado
no Tribunal da Comarca de Vouzela.

Ana Carina Travassos Garcia Bastos, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no Tribunal da Comarca da Figueira da Foz — colo-
cada no Tribunal da Comarca de Tábua.

Miguel Nuno Galiza Carneiro Aranda Monteiro, juiz de direito, ser-
vindo como juiz auxiliar no 1.o Juízo Cível de Guimarães — colo-
cado no Tribunal da Comarca de Sátão/Fornos de Algodres.

Carlos Mário Moreira Bandeira Borges, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no 3.o Juízo Cível de Viseu — colocado no Tribunal
da Comarca de São Pedro do Sul.

Alexandra Margarida Telhal Costa Gomes Marcelino, juíza de direito,
servindo como juíza auxiliar no 3.o Juízo Criminal de Oeiras — colo-
cada no Tribunal da Comarca de Redondo.

Sofia dos Reis Rodrigues, juíza de direito, servindo como juíza auxiliar
no 3.o Juízo Cível de Cascais — colocada no Tribunal da Comarca
de Moura.

Luísa Cristina Morais Pereira Ferreira, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no 1.o Juízo Cível de Barcelos — colocada no Tribunal
da Comarca de Vila Nova da Cerveira/Paredes de Coura.

Ana Rute Alves da Costa Pereira, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no 2.o Juízo de São João da Madeira — colocada
no Tribunal da Comarca de Ponte da Barca.

Rute Maria Martins dos Santos Sobral, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar nos Juízos Cíveis de Coimbra — colocada no Tribunal
da Comarca de Penacova.

Teresa Cláudia Alfacinha de Matos Neves, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no 1.o Juízo Criminal de Loures — colocada
no Tribunal da Comarca do Cadaval.

Luís José Cardoso Ribeiro, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no 15.o Juízo Cível de Lisboa — colocado no Tribunal da Comarca
de Fronteira/Avis.

Porfírio Manuel Pereira Vale, juiz de direito, servindo como juiz auxi-
liar no 3.o Juízo Cível de Guimarães — colocado no Tribunal da
Comarca de Alijó.

Ana Paula Carreira da Conceição, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no 2.o Juízo Cível de Cascais — colocada no Tribunal
da Comarca de Cuba/Portel.

Paulo Jorge Ferreira Albernaz, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar no Tribunal da Comarca de Ovar — colocado no Tribunal
da Comarca de Cinfães.

Maria Bárbara Valente de Sousa Guedes, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no Tribunal da Comarca de Vila do
Conde — colocada no Tribunal da Comarca de Baião.

Cláudia Cristina Moreira Salazar, juíza de direito, servindo como juíza
auxiliar no 2.o Juízo Cível de Amarante — colocada no Tribunal
da Comarca de Vieira do Minho.

Maria de Fátima Estudante Morgado da Silva, juíza de direito, ser-
vindo como juíza auxiliar no 1.o Juízo Cível de Cascais — colocada
no Tribunal da Comarca de São Roque do Pico.

Maria Isabel Ganhão Gordo Póvoa, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar nos Juízos Cíveis de Loures — colocada no Tribunal
da Comarca da Golegã.

Ana Luísa Gomes Loureiro, juíza de direito, servindo como juíza
auxiliar nos Juízos Cíveis de Coimbra — colocada no Tribunal da
Comarca de Povoação/Nordeste.

Rui Francisco Figueiredo Coelho, juiz de direito, servindo como juiz
auxiliar nos Juízos Criminais de Almada — colocado no Tribunal
da Comarca de Estremoz.

Belmira do Rosário Faísco Vieira Fialho Raposo Felgueiras, juíza
de direito, servindo como juíza auxiliar no 1.o Juízo Criminal de
Vila Franca de Xira — colocada no Tribunal da Comarca de Mação.

Susana Isabel da Costa Fontinha, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar nos Juízos Cíveis de Setúbal — colocada no Tribunal
da Comarca de Coruche.

Ana Isabel Alves da Cunha Morgado Cardoso Peres, juíza de direito,
servindo como juíza auxiliar nos Juízos Criminais de Sintra — colo-
cada no Tribunal da Comarca de Alcácer do Sal.

Carlos Miguel dos Santos Marques, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar nos Juízos Cíveis de Almada — colocado no Tribunal
da Comarca de Moimenta da Beira.

Maria do Rosário Monteiro Casimiro Louro Patrício, juíza de direito,
servindo como juíza auxiliar no Tribunal da Comarca das Caldas
da Rainha — colocada no Tribunal da Comarca da Nazaré.

Paula Cristina Domingues Paz Dias, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no 6.o Juízo Cível do Porto — colocada no Tribunal
da Comarca de Murça/Sabrosa.

Cristina Augusta Teixeira Cardoso, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no 2.o Juízo Cível de Gondomar — colocada no Tri-
bunal da Comarca de Amares.

Sónia Marília Sousa Braga, juíza de direito, servindo como juíza auxi-
liar nos Juízos Criminais de Setúbal — colocada no Tribunal da
Comarca de Nisa/Castelo de Vide.

Maria Teresa Figueiredo Mascarenhas Garcia, juíza de direito, ser-
vindo como juíza auxiliar no 2.o Juízo do Tribunal da Comarca
de Alcobaça — colocada no Tribunal da Comarca de Grândola.

Luís Miguel Simão da Silva Caldas, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar no 17.o Juízo Cível de Lisboa — colocado no Tribunal
da Comarca de Almodôvar/Mértola.

Anabela Gomes Marques, juíza de direito, servindo como juíza auxiliar
nos Juízos Cíveis de Sintra — colocada no Tribunal da Comarca
de Alvaiázere/Penela.

Cecília Maria de Almeida Marques, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no Tribunal da Comarca de Torres Vedras — colocada
no Tribunal da Comarca de Porto Santo.

Catarina de Moura Ferreira Ribeiro Gonçalves, juíza de direito, ser-
vindo como juíza auxiliar nos Juízos Cíveis de Almada — colocada
no Tribunal da Comarca de Pinhel.

Rosa dos Remédios Lima Teixeira, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no Tribunal da Comarca da Covilhã — colocada no
Tribunal da Comarca do Sabugal.

Ana Catarina dos Santos Carmo Ferreira, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no Tribunal da Comarca de Castelo Branco —
colocada no Tribunal da Comarca de Idanha-a-Nova/Penamacor.

Tânia Isabel de Barros Sampaio de Sousa Carrusca, juíza de direito,
servindo como juíza auxiliar no 6.o Juízo Criminal de Lisboa — colo-
cada no Tribunal da Comarca de Ourique.

José Paulo Abrantes Registo, juiz de direito, servindo como juiz auxi-
liar no Tribunal da Comarca de Torres Vedras — colocado no Tri-
bunal da Comarca de Figueira de Castelo Rodrigo.

Paula Cristina Ramos Nunes, juíza de direito, servindo como juíza
auxiliar no 9.o Juízo Cível do Porto — colocada no Tribunal da
Comarca de Vila Flor/Carrazeda de Ansiães.

Susana Marques Madeira, juíza de direito, servindo como juíza auxiliar
no 2.o Juízo Criminal de Vila Franca de Xira — colocada no Tri-
bunal da Comarca de Odemira.

Carla Isabel Bento Soares Carecho, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no Tribunal da Comarca da Figueira da Foz — colo-
cada no Tribunal da Comarca de Montemor-o-Velho.

Ana Cristina de Jesus Batalha Cardoso, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no Tribunal da Comarca do Cartaxo — colocada
no Tribunal da Comarca de Figueiró dos Vinhos.

Virgínio da Costa Ribeiro, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
no 1.o Juízo Cível de Vila Nova Gaia — colocado no Tribunal da
Comarca de Castro Daire.

Luís Filipe Barreto Loja, juiz de direito, servindo como juiz auxiliar
nos Juízos Cíveis do Funchal — colocado no Tribunal da Comarca
de S. Vicente.

Fernando Alberto Caetano Besteiro, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar nos Juízos Cíveis de Setúbal — colocado no Tribunal
da Comarca de Vila Nova de Foz Côa/Meda.

Alexandra Maria Bandeira Ferraz Lage, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar nos Juízos Cíveis de Vila Nova de Gaia — colo-
cada no Tribunal da Comarca de Cabeceiras de Basto.

Maria da Graça Magalhães Agrelo, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar nos Juízos Criminais de Setúbal — colocada no Tri-
bunal da Comarca de Vila do Porto.

Leonor Maria Falcão Pimenta Ribeiro Gama, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar nos Juízos Cíveis de Aveiro — colocada no Tri-
bunal da Comarca de Celorico de Basto,
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Carlos Armando da Cunha Rodrigues de Carvalho, juiz de direito,
servindo como juiz auxiliar no 2.o Juízo Cível de Viana do Cas-
telo — colocado no Tribunal da Comarca de Melgaço.

Rosa Maria Ferreira dos Reis, juíza de direito, servindo como juíza
auxiliar no 2.o Juízo Criminal do Porto — colocada no Tribunal
da Comarca de Armamar/Tabuaço.

Olinda Maria Morais Morgado e Campos, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no 1.o Juízo Cível de Vila Nova de Gaia — colo-
cada no Tribunal da Comarca de Valpaços.

Maria Eduarda Pereira Lopes Vila-Chã, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no Tribunal da Comarca de Anadia — colocada
no Tribunal da Comarca de Condeixa-a-Nova.

Carla Maria Brandão Viana de Carvalho, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no Tribunal da Comarca de Vale de Cam-
bra — colocada no Tribunal da Comarca de Soure.

Marta Susana Mesquita Mendes, juíza de direito, servindo como juíza
auxiliar nos Juízos Criminais de Aveiro — colocada no Tribunal
da Comarca de Vila Pouca de Aguiar.

Susana Isabel Teixeira de Aguilar Veloso da Silva, juíza de direito,
servindo como juíza auxiliar nos Juízos Cíveis de Coimbra — colo-
cada no Tribunal da Comarca de Mogadouro.

Mariana Maria Perdigão Godinho de Albuquerque Ferreira Valverde,
juíza de direito, servindo como juíza auxiliar no 1.o Juízo Criminal
do Porto — colocada no Tribunal da Comarca de Ansião.

Miguel Mauro Fernandes de Castro, juiz de direito, servindo como
juiz auxiliar nos Juízos Criminais de Coimbra — colocado no Tri-
bunal da Comarca de Celorico da Beira.

Isabel Maria Trocado Monteiro, juíza de direito, servindo como juíza
auxiliar no 2.o Juízo Criminal do Porto — colocada no Tribunal
da Comarca de Ponta do Sol.

Elsa Regina Torres e Melo Ribeiro, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar nos Juízos Criminais de Évora — colocada no Tribunal
da Comarca de Ponte de Sor.

Lara Cristina Mendes Martins, juíza de direito, servindo como juíza
auxiliar no Tribunal da Comarca de Anadia — colocada no Tribunal
da Comarca de Trancoso.

Ana Margarida Miranda Fernandes, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no Tribunal da Comarca de Albufeira — colocada
no Tribunal da Comarca de Torre de Moncorvo/Alfândega da Fé.

Cláudia Sofia de Jesus Antunes Barata, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no Tribunal da Comarca do Montijo — colocada
no Tribunal da Comarca de Montalegre/Boticas.

Carla de Jesus da Costa Fraga Torres, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar no 3.o Juízo Cível de Viseu — colocada no Tribunal
da Comarca de Vinhais.

Maria do Rosário Carvalho Lourenço, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar nos Juízos Cíveis de Braga — colocada no Tribunal
da Comarca de Santa Cruz das Flores.

Isabel Maria Soares de Magalhães, juíza de direito, servindo como
juíza auxiliar nos Juízos Criminais de Coimbra — colocada no Tri-
bunal da Comarca de Velas.

Mónica Maria Bastos Dias, juíza de direito, servindo como juíza auxi-
liar nos Juízos Criminais de Coimbra — colocada no Tribunal da
Comarca de Santa Cruz da Graciosa.

Amélia de Fátima Barbosa Clemente Okai, juíza de direito, servindo
como juíza auxiliar no 1.o Juízo Criminal do Porto — colocada,
como juíza auxiliar a aguardar colocação em comarca de 1.o acesso,
no Tribunal da Comarca de Vila Pouca de Aguiar.

(a) Colocado(a) ao abrigo do regime aplicável à situação prevista
no artigo 129.o, n.o 3, da Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro.

Por despacho de 15 de Julho de 1999 do vice-presidente do Conselho
Superior da Magistratura, no uso de competência delegada, foram
nomeados juízes de direito, em regime de estágio, e colocados nos
tribunais da área da respectiva comarca, a seguir a cada um indicada,
os seguintes auditores de justiça:

Estrela Aramita Dias Chambel Capelo de Sousa Chaby Rosa — Cas-
cais.

Nuno Marcelo de Nóbrega dos Santos de Freitas Araújo — Cascais.
Maria Emília Guerreiro de Avillez Melo e Castro — Aveiro.
Alexandra Gabriela Natário de Lourenço Caiado — Aveiro.
José Nuno Ramos Duarte — Vila do Conde.
Gonçalo David da Fonseca Oliveira Magalhães — Paredes.
Sara André dos Reis Marques — Anadia.
Manuel Eduardo Pinhanços Bianchi Machado de Sampaio — Braga.
Ricardo Manuel Neto Miranda Peixoto — Figueira da Foz.
Raquel Eduarda Soares da Costa Cotinho — Coimbra.
Fabien Gregório da Silva Gonçalves — Gondomar.
Francisco Paulo Costeira da Rocha — Paredes.
Paulo Jorge Machado Rodrigues — Braga.
Carlos Alberto Casas Azevedo — Ovar.
Ana Cláudia Nogueira de Sá — Santa Maria da Feira.
José Manuel Monteiro Correia — Braga.

Carlos Jorge Serrano Alves — Braga.
Alexandre José Au-Yong Oliveira — Santa Maria da Feira.
Raquel Prata Pinheiro da Cunha — Cascais.
João Paulo Marques Pereira Vasconcelos Raposo — Cascais.
Artur José Carvalho de Almeida Cordeiro — Almada.
Sara da Piedade Moreira das Neves — Oeiras.
João Miguel Vieira de Sousa — Oeiras.
Sónia Maria Fontes de Magalhães de Oliveira Pereira — Leiria.
Catarina Maria Barella Romão Ribeiro de Almeida — Penafiel.
Pedro de Brito Conde Veiga — Ponte de Lima .
Maria de Fátima Marques da Silva — Viseu.
Pedro Miguel Sequeira Magalhães — Leiria.
Sandra Cristina da Veiga Reis Bettencourt de Sousa — Gondomar.
Manuel Dias dos Santos Figueiredo — Coimbra.
Rita Alexandra Almeida da Silva — Almada.
Margarida Maria Rodrigues Rocha — Torres Vedras.
Filipe Martins Borges Delgado — Bragança.
Susana Pinto Santos Silva — Barcelos.
Sérgio da Cruz Romualdo — Faro.
Rui Miguel Pereira Poças — Almada.
Joaquim Jorge da Cruz — Figueira da Foz.
Sónia Alexandra Sousa de Moura — Oeiras.
António José Barrocal Fialho — Barreiro.
Eduardo José Capela de Sousa Paiva — Lisboa.
Célia Margarida Ferreira Lopes — Ponte de Lima.
Gabriela Adelaide Azevedo da Silva Barbosa — Guimarães.
Amélia da Glória Tavares Gil — Faro.
Maria Isabel de Brito Guerreiro Faria Teixeira — Guimarães.
Cristina de Jesus Oliveira Seixas — Figueira da Foz.
Jorge Manuel Simões da Silva Almeida — Oeiras.
Cláudia Marina Verdial Pina — Barreiro.
Maria do Rosário Marques Neiva Vieira — Barcelos.
Isabel Maria Neves de Sá — Almada.
Pedro Edgar Saraiva Mineiro — Setúbal.
Rosa de Jesus Teixeira Alves — Viseu.
Susana Brandão Loureiro Marques — Viseu.
Sónia Cristina de Vale e Silva — Sintra.
Cláudia Pedro Loureiro — Leiria.
Maria de Fátima Doroana de Almeida — Setúbal.
Cláudia Raquel da Silva e Costa — Viseu.
Cristina Isabel Gomes Nabais do Paulo — Torres Vedras.
Jorge Paulo Limão Andrade — Vila Nova de Gaia.
Hélder Francisco Mansura da Silva Saramago — Lisboa.
Luís Miguel Cerqueira Pinto de Miranda — Coimbra.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

(Posse: 5 dias, à excepção dos deslocados entre as Regiões Autó-
nomas e o continente, entre o continente e as Regiões Autónomas,
entre estas, ou entre ilhas, cujo prazo é de 15 dias, e no que concerne
aos nomeados para Macau, cujo prazo é de 30 dias.)

17 de Agosto de 1999. — O Juiz Secretário, Alexandre Reis.

PROVEDORIA DE JUSTIÇA

Despacho n.o 17 910/99 (2.a série). — Nos termos do n.o 2 do
artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 719/74, de 18 de Dezembro, conjugado
com o artigo 9.o da Lei n.o 9/91, de 9 de Abril, e obtido o acordo
da empresa PARTEX — Companhia Portuguesa de Serviços, S. A.,
prorrogo por mais um ano, com efeitos a partir de 2 de Setembro
de 1999, o período de requisição do licenciado Nuno José Rodrigues
Simões para o exercício do cargo de assessor do Provedor de Justiça,
para o qual foi nomeado por anterior despacho de 25 de Julho de
1996.

27 de Agosto de 1999. — O Provedor de Justiça, José Menéres
Pimentel.

Despacho n.o 17 911/99 (2.a série). — Ao abrigo das disposições
conjugadas do artigo 10.o, n.os 1 e 4, da Lei n.o 9/91, de 9 de Abril,
e do artigo 2.o, n.os 3 e 4, do Decreto-Lei n.o 262/88, de 23 de Julho,
determino que a partir de 1 de Setembro de 1999 o regime de prestação
de trabalho, designadamente em matéria de horário, da licenciada
Ana Mercedes Soares Rocha da Silveira Corrêa Mendes, colaboradora
jurídica especializada do meu Gabinete, seja o que se encontra esta-
belecido para os assessores do Provedor de Justiça.

A remuneração global ilíquida atribuída à referida colaboradora
a partir da mesma data será de 6 123 000$, pagável em 12 prestações
mensais.
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O presente despacho revoga nesta parte o meu anterior despacho
de 28 de Julho de 1999, publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 202, de 30 de Agosto de 1999.

31 de Agosto de 1999. — O Provedor de Justiça, José Menéres
Pimentel.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Reitoria

Despacho n.o 17 912/99 (2.a série). — Na sequência da resolução
do senado da Universidade de Aveiro e sob proposta do conselho
científico, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.o 173/80, de 29
de Maio, no Decreto-Lei n.o 155/89, de 11 de Maio, e no Decreto-Lei
n.o 216/92, de 13 de Outubro, e no despacho n.o 39-R/93, de 24 de
Julho, determino o seguinte:

1.o

Criação do mestrado

A Universidade de Coimbra, através da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra, Universidade do Porto, atra-
vés da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e a Uni-
versidade de Aveiro conferem o grau de mestre em Física da Matéria
Condensada. Estas instituições são adiante designadas por instituições
participantes.

2.o

Organização do curso

O curso de mestrado compreende a frequência e aprovação num
curso de especialização e a elaboração, discussão e aprovação numa
dissertação especialmente escrita para o efeito.

A duração do curso de mestrado será de 12 meses em tempo integral.
O curso de mestrado pode organizar-se em áreas de especialização.

É criada desde já a área de especialização Teórica e Computacional.
O curso de especialização organiza-se pelo sistema de unidades

de crédito. O número mínimo de unidades de crédito necessárias
à concessão do grau é de 15.

A área científica é Física.

3.o

Funcionamento do curso

Em cada edição do mestrado, o curso de especialização funcionará
numa das instituições participantes, adiante designada por instituição
acolhedora, com a participação de docentes das restantes instituições.
A elaboração da dissertação terá lugar na instituição do respectivo
orientador.

4.o

Estrutura curricular e duração do curso

A duração e o plano curricular do curso de especialização será
fixado, para cada edição de mestrado, por despacho conjunto dos
reitores das três universidades, sob proposta dos conselhos científicos
das instituições participantes.

A dissertação deverá ser entregue durante o período de funcio-
namento do curso de mestrado. A comissão de mestrado poderá pror-
rogar este prazo, mediante pedido, fundamentado, do aluno em causa
e parecer favorável do respectivo orientador.

5.o

Coordenação do curso

A coordenação do mestrado será assegurada por uma comissão
constituída por um professor do departamento de Física de cada uma
das instituições participantes, designado para cada edição do mestrado
pelo respectivo conselho científico. A comissão será presidida pelo
professor da instituição acolhedora. Esta comissão deverá ser formada
com a antecedência suficiente para poder apresentar aos conselhos
científicos das instituições participantes propostas relativas aos aspec-
tos do curso que são fixados anualmente, conforme referido neste
e nos n.os 3.o, 7.o e 9.o

6.o

Habilitações de acesso

São admitidos à matrícula no curso de mestrado os licenciados
em Física ou licenciaturas afins com média mínima de licenciatura
de 14 valores. São ainda admitidos à matrícula outros licenciados,

ou titulares de graus estrangeiros, a que a comissão de mestrado,
com base numa avaliação curricular, reconheça terem uma preparação
adequada à frequência do curso de mestrado.

7.o

Limitações quantitativas

O numerus clausus e o número mínimo de inscrições para que
o mestrado possa funcionar serão fixados, para cada edição do mes-
trado, por despacho conjunto dos reitores das universidades parti-
cipantes, sob proposta da comissão de coordenação do mestrado apro-
vada pelos órgãos competentes das instituições participantes.

8.o

Selecção de candidatos

A selecção dos candidatos será feita pela comissão de coordenação
do mestrado, nos termos do artigo 2.10 do despacho n.o 39-R/93,
tendo em atenção o currículo científico e académico dos candidatos.
A comissão de coordenação poderá, se assim o desejar, entrevistar
candidatos com a finalidade de avaliar a sua adequação ao curso
de mestrado.

9.o

Prazos e calendário lectivo

Os prazos de candidatura, matrícula e inscrição, assim como o calen-
dário lectivo e de exames serão fixados, para cada edição do mestrado,
por despacho conjunto dos reitores das universidades das instituições
participantes, sob proposta da comissão de coordenação do mestrado.

10.o

Matrícula, inscrição e atribuição do grau

A matrícula e inscrição no curso serão feitas na instituição aco-
lhedora. O grau de mestre será atribuído pela instituição acolhedora.

11.o

Regime geral

As regras de matrícula e inscrição, regime de faltas e de avaliação
de conhecimentos e de classificação nas disciplinas são as previstas
na lei para cursos de licenciatura, naquilo em que não forem con-
trariadas pelo presente despacho e com as adaptações necessárias
à natureza do curso.

Os exames finais do curso de especialização poderão englobar mais
de uma disciplina, devendo cada docente emitir uma classificação
para a parte respectiva.

A aprovação no curso de especialização dá direito à obtenção de
um diploma de curso de especialização em Física de Matéria
Condensada.

12.o

Orientação da dissertação

Os alunos aprovados no curso de especialização serão aceites para
a dissertação sendo-lhes atribuído um orientador. A comissão de coor-
denação fará a nomeação dos orientadores da dissertação. O orien-
tador será um professor ou investigador de uma das instituições par-
ticipantes e o trabalho e dissertação decorrerão na respectiva ins-
tituição. Podem ainda ser orientadores docentes ou investigadores
de outras instituições, quando a comissão de coordenação reconheça
o interesse de tal solução para a formação do orientando.

13.o

Defesa da dissertação

A defesa da dissertação será feita em prova pública e perante um
júri de três ou quatro professores ou investigadores proposto pela
comissão de coordenação do mestrado. O júri é presidido pelo pre-
sidente da comissão de coordenação do mestrado, ou, no seu impe-
dimento, por um membro da mesma comissão. Ao júri pertencerá
o orientador da dissertação.

14.o

Deliberação do júri

A classificação final do mestrado será feita de acordo com o regu-
lamento em vigor na universidade que confere o grau.

2 de Agosto de 1999. — O Reitor, Júlio Pedrosa.
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Despacho n.o 17 913/99 (2.a série). — Na sequência da resolução
do senado da Universidade de Aveiro, sob proposta do conselho cien-
tífico, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.o 216/92, de 13 de
Outubro, e no despacho n.o 39-R/93, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 172, de 24 de Julho de 1993, determino o seguinte:

1.o

Criação

A Universidade de Aveiro confere o grau de mestre em Engenharia
Mecânica.

2.o

Organização do curso

O curso de mestrado compreende a frequência e aprovação de
um curso de especialização e a elaboração, discussão e aprovação
de uma dissertação especialmente escrita para o efeito.

A duração do curso de mestrado é de quatro semestres, em tempo
integral.

O curso de mestrado organiza-se em áreas de especialização, crian-
do-se desde já as áreas de especialização de Tecnologia Mecânica
e de Automação e Térmica Industrial.

A área científica do curso é Engenharia Mecânica.
O curso de especialização organiza-se pelo sistema de unidades

de crédito (UC), sendo o número mínimo de unidades de crédito
necessário à concessão do grau distribuído por áreas científicas do
seguinte modo:

Engenharia Mecânica: 15 UC;
Disciplinas optativas: 1,5 UC.

3.o

Coordenação do curso

A coordenação do curso de mestrado será assegurada por uma
comissão formada por docentes da Secção Autónoma de Engenharia
Mecânica da Universidade de Aveiro.

4.o

Habilitações de acesso

São admitidos à matrícula no curso de mestrado os licenciados
em Engenharia Mecânica ou áreas afins, com a classificação mínima
de 14 valores. Os candidatos com licenciaturas em áreas afins estão
sujeitos a análise curricular prévia pela comissão coordenadora do
mestrado.

Poderão ser ainda admitidos outros candidatos que, com base em
análise curricular, demonstrem formação científica de base e pre-
paração adequada à frequência do curso de mestrado.

5.o

Limitações quantitativas

O numerus clausus e o número mínimo de inscrições para que
o mestrado possa funcionar serão fixados pelo reitor, sob proposta
da comissão coordenadora do mestrado, homologada pela comissão
coordenadora do conselho científico.

6.o

Selecção de candidatos

A selecção de candidatos de entre os inscritos será feita pela comis-
são coordenadora do mestrado, a qual levará em conta o currículo
científico, académico e profissional dos candidatos.

A comissão coordenadora do mestrado pode, se assim o entender,
entrevistar candidatos com a finalidade de avaliar a sua preparação
para frequentar o curso de mestrado.

7.o

Prazos e calendário lectivo

Os prazos de candidatura, matrícula e inscrição, assim como o calen-
dário lectivo e de exames, serão fixados, para cada edição do mestrado,
pelo reitor, sob proposta da comissão coordenadora do mestrado.

8.o

Regime geral

As regras de matrícula, inscrição, regime de faltas e de avaliação
de conhecimentos e de classificação nas disciplinas são as previstas
na lei para os cursos de mestrado da Universidade de Aveiro, naquilo
em que não forem contrariadas pelo presente despacho e com as
adaptações necessárias à natureza e funcionamento do curso.

A frequência e aprovação na totalidade das disciplinas do curso
de especialização dá direito à obtenção de um diploma de curso de

especialização em Engenharia Mecânica, na área de especialização
de Tecnologia Mecânica ou na área de especialização de Automação
e Térmica Industrial.

A frequência e aprovação em determinados grupos de disciplinas
(módulos) do curso de especialização, a definir pela comissão coor-
denadora do mestrado, dá direito à obtenção de um diploma de espe-
cialista de área.

9.o

Orientação da dissertação

Os alunos aprovados no curso de especialização serão aceites para
a dissertação, sendo-lhes atribuído um orientador.

A comissão coordenadora do mestrado fará a nomeação dos orien-
tadores de dissertação. O orientador será um professor ou investigador
da Secção Autónoma de Engenharia Mecânica da Universidade de
Aveiro.

Podem ainda ser orientadores docentes ou investigadores de outras
unidades orgânicas da Universidade de Aveiro, ou de outras insti-
tuições, quando a comissão coordenadora do mestrado reconhecer
o interesse de tal situação para a formação do orientando.

10.o

Defesa da dissertação

A defesa da dissertação será feita em prova pública, perante um
júri de três professores ou investigadores proposto pela comissão coor-
denadora do mestrado, fazendo o orientador de dissertação parte
do júri.

O júri é presidido pelo presidente da comissão coordenadora do
mestrado ou, no seu impedimento, por um membro dessa comissão.

11.o

Classificação final

A classificação final do curso de mestrado será encontrada de acordo
com o regulamento de mestrados da Universidade de Aveiro.

2 de Agosto de 1999. — O Reitor, Júlio Pedrosa.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Aviso n.o 13 914/99 (2.a série). — Nos termos do artigo 36.o
do Decreto-Lei n.o 204/98, de 11 de Julho, torna-se público que se
encontra afixada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Univer-
sidade de Coimbra (Divisão de Recursos Humanos) a lista de clas-
sificação final do candidato admitido ao concurso para provimento
de um lugar de operário qualificado — operário serralheiro — do qua-
dro do Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra, inserto em aviso publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 102, de 3 de Maio de 1999.

31 de Agosto de 1999. — O Director de Administração, Júlio Ale-
xandre do Carvalhal de Sousa Teles.

Despacho (extracto) n.o 17 914/99 (2.a série). — Por despacho
de 30 de Agosto de 1999 do presidente do conselho directivo da
FCTUC, no uso da delegação de competências conferidas por des-
pacho do reitor da Universidade de Coimbra, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 187, de 14 de Agosto de 1998:

Licenciada Alice Cristina da Graça Dias Vaqueirinho, técnica de 1.a
classe dos Serviços Centrais da Universidade de Coim-
bra — nomeada como técnica de 1.a classe (gestão) do Departa-
mento de Botânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Uni-
versidade de Coimbra, com efeitos à data da assinatura do termo
de aceitação de nomeação, considerando-se exonerada do lugar
que vem ocupando a partir daquela data.

Rosa Cândida da Silva Lopes Santos Luís, técnica profissional espe-
cialista de BD do Departamento de Física da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade de Coimbra — promovida a técnica
profissional principal de BD do mesmo Departamento, com efeitos
à data da assinatura do termo de aceitação de nomeação, con-
siderando-se exonerada do lugar que vem ocupando a partir daquela
data.

Carlos Manuel Pereira Simões, assistente administrativo do Depar-
tamento de Bioquímica da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra — promovido a assistente adminis-
trativo principal do mesmo Departamento, com efeitos à data da
assinatura do termo de aceitação de nomeação.
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Maria da Conceição de Jesus Pereira, assistente administrativa do
Departamento de Engenharia Electrotécnica da Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia da Universidade de Coimbra — promovida a assis-
tente administrativa principal do mesmo Departamento, com efeitos
à data da assinatura do termo de aceitação de nomeação.

Carmina de Jesus Gomes e Silva, dactilógrafa-compositora do Museu
de História Natural (Secção de Antropologia) da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra — promovida
a operária qualificada — operária principal (dactilógrafa-composi-
tora) — do mesmo Museu, com efeitos à data da assinatura do
termo de aceitação de nomeação.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Agosto de 1999. — O Director de Administração, Júlio Ale-
xandre do Carvalhal de Sousa Teles.

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Reitoria

Despacho n.o 17 915/99 (2.a série). — Na sequência da deli-
beração do senado universitário de 13 de Maio de 1999, submetida
a registo nos termos legais, determino o seguinte, ao abrigo do des-
pacho de delegação de funções n.o 61/99, de 16 de Julho:

1.o

Criação

A Universidade de Évora confere o grau de mestre em Museologia,
ministrando o correspondente curso.

2.o

Duração e organização do mestrado

1 — O curso de mestrado em Museologia tem uma duração máxima
de quatro semestres, compreendendo:

a) A frequência e aprovação nas unidades curriculares que inte-
gram o curso de especialização;

b) A elaboração de uma dissertação especialmente escrita para
o efeito, sua discussão e aprovação.

2 — A concessão do grau de mestre depende da obtenção de 25 uni-
dades de crédito, distribuídas da seguinte forma:

a) Curso de especialização, a que correspondem 24 unidades
de crédito;

b) Seminário preparatório da dissertação, a que corresponde
1 unidade de crédito;

c) Dissertação.
3.o

Curso de especialização

1 — O curso de especialização a que se refere a alínea a) do número
anterior organiza-se pelo sistema de unidades de crédito e constitui
a parte curricular do mestrado para efeito do disposto no n.o 2 do
n.o 5.o

2 — O plano de estudos do curso de especialização consta do anexo
ao presente despacho, funcionando as disciplinas, seminários e estágios
do curso em regime trimestral.

4.o

Dissertação

1 — Os alunos do mestrado que optem pela elaboração da dis-
sertação deverão frequentar obrigatoriamente, no 6.o trimestre do
curso, o seminário de orientação destinado à preparação da disser-
tação, constante do anexo ao presente despacho.

2 — A preparação da dissertação, que se desenvolverá nos 7.o e
8.o trimestres do curso, será orientada por um professor ou inves-
tigador da Universidade de Évora.

3 — Podem ainda orientar a preparação da dissertação professores
ou investigadores de outros estabelecimentos de ensino superior, bem
como especialistas na área da dissertação, reconhecidos como idóneos
pela comissão de curso.

4 — Em casos devidamente justificados, pode admitir-se a co-
-orientação da dissertação por dois orientadores.

5 — O aluno só poderá inscrever-se na dissertação após aprovação
no curso de especialização.

5.o

Certificação

1 — O grau de mestre é certificado por uma carta magistral do
modelo aprovado para a Universidade de Évora e será concedido
ao aluno que reúna as condições previstas no n.o 2 do n.o 2.o

2 — Pela conclusão, com aprovação, da parte curricular do mestrado
(curso de especialização) cabe a atribuição de um diploma de espe-
cialização de estudos aprofundados em Museologia.

3 — O diploma previsto no número anterior, de modelo a aprovar
por despacho do reitor da Universidade, sob proposta da comissão
de curso, não produzirá quaisquer efeitos relativamente à progressão
na carreira ou à obtenção do grau de doutor.

6.o

Regulamentação

1 — A organização e o funcionamento do curso de mestrado a
que se refere o presente despacho regem-se pelas disposições apli-
cáveis do Decreto-Lei n.o 216/92, de 13 de Outubro.

2 — A comissão de curso elaborará e submeterá à aprovação do
reitor da Universidade o regulamento a que se refere o artigo 9.o
do Decreto-Lei n.o 216/92.

3 — As regras de matrícula e de inscrição, bem como o regime
de faltas, de avaliação de conhecimentos e de classificação para as
disciplinas que integram o curso, serão as previstas na regulamentação
para os cursos de licenciatura, naquilo em que não forem contrariadas
pela natureza do curso e pela lei e regulamento a que se referem
os números anteriores.

7.o

Coordenação do mestrado

O curso de mestrado em Museologia será coordenado por uma
comissão de curso constituída nos termos do artigo 28.o dos Estatutos
da Universidade de Évora.

24 de Agosto de 1999. — O Vice-Reitor, José Antunes Afonso de
Almeida.

ANEXO

Plano de estudos do mestrado em Museologia

I) Curso de especialização a que se refere o n.o 2 do n.o 3.o

Unidade curricular Regime Carga horária Unidades de crédito Área científica

Estética Contemporânea e Teorias da Arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.o trimestre 30T 2 HA
Património Museológico e Construção da Memória . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.o trimestre 30T 2 PM
Conservação e Restauro em Museus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.o trimestre 22TP 1 TM
Curadoria de Colecções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.o trimestre 22TP 1 TM
Exposição e Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.o trimestre 22TP 1 TM
Arquitectura de Museus e Museologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.o trimestre 22TP 1 PM
Incorporação e Sistemas de Documentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.o trimestre 22TP 1 CDC
Multimédia e Tecnologias de Informação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.o trimestre 22TP 1 CDC
Museologia e Comunicação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.o trimestre 22T 1,5 CDC
Estágio I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.o trimestre 44E 2 PM
Sociologia da Arte e da Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.o trimestre 30T 2 HA
Administração de Museus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.o trimestre 22TP 1 TM
Problemas Legais e Éticos em Museologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.o trimestre 22T 1,5 CDC
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Unidade curricular Regime Carga horária Unidades de crédito Área científica

Estágio II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.o trimestre 88E 4 PM
Seminário de Tópicos Especiais em Museologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.o trimestre 22S 1 TM
Seminário de Operações Museológicas I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.o trimestre 22S 1 PM

II) Seminário preparatório e dissertação a que se refere o n.o 1 do n.o 4.o

Unidade curricular Regime Carga horária Unidades de crédito Área científica

Seminário de Operações Museológicas II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.o trimestre 22S 1 PM
Dissertação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.o e 8.o trimestres – – —

Carga horária:

T=horas de aula teórica;
TP=horas de aula teórico-prática;
S=horas de seminário;
E=horas de estágio.

Áreas científicas:

CDC — Ciências Documentais e da Comunicação;
HA — História da Arte;
PM — Património e Museologia;
TM — Técnicas Museológicas.

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Letras

Aviso n.o 13 915/99 (2.a série). — A Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa faz constar, através do presente aviso, que
se encontra aberto concurso documental para admissão de um assis-
tente estagiário para o Departamento de Geografia.

Condições:
Serão admitidos ao concurso licenciados em Geografia e Planea-

mento Regional (em qualquer das variantes: Física ou Humana) ou
Ensino da Geografia, com a classificação mínima de 14 valores. Serão
condições de preferência a formação complementar e ou experiência
profissional em cartografia e em sistemas de informação geográfica.

As candidaturas deverão ser enviadas para Repartição do Pessoal
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na Alameda da
Universidade, 1600-214 Lisboa, até cinco dias úteis após a publicação
do edital no Diário da República, e instruídas com:

Curriculum vitae;
Certificado da licenciatura;
Certidão discriminativa das disciplinas do curso e respectivas

classificações.

30 de Agosto de 1999. — A Presidente do Conselho Cientí-
fico, Maria Helena Mira Mateus.

Instituto de Ciências Sociais

Despacho (extracto) n.o 17 916/99 (2.a série). — Nomeados,
por despacho do vice-reitor de 18 de Agosto de 1999, proferido por
delegação, para fazerem parte do júri do concurso para recrutamento
de um investigador auxiliar, área de História Contemporânea de Por-
tugal (Política, Económica, Social e Cultural), séculos XVIII-XX, do
quadro de pessoal de investigação do Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa:

Presidente — Doutor João Paulo dos Santos de Pina Cabral,
investigador principal e presidente do conselho científico do
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

Vogais:

Doutor Fernando José Almeida Catroga, professor cate-
drático da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra.

Doutor Jaime Brown Garcia Reis, investigador-coordenador
do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lis-
boa, em comissão de serviço como professor do Instituto
Universitário Europeu de Florença.

Doutor Luís Manuel Soares dos Reis Torgal, professor cate-
drático da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra.

Doutora Maria Filomena de Carvalho Godinho Mónica,
investigadora-coordenadora do Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa.

Doutor Ramón Villares Paz, professor catedrático da Uni-
versidade de Santiago de Compostela.

Doutor José David de Gomes Justino, professor associado
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Uni-
versidade Nova de Lisboa.

Doutora Maria de Fátima Oliveira da Silva Bonifácio, inves-
tigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Uni-
versidade de Lisboa.

31 de Agosto de 1999. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Eduarda Cruzeiro.

UNIVERSIDADE DO MINHO

Reitoria

Aviso n.o 13 916/99 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor
da Universidade do Minho de 27 de Julho de 1999, proferido por
delegação do reitor:

Designados, nos termos do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 388/70,
de 18 de Agosto, para fazerem parte do júri das provas de dou-
toramento em História, área de conhecimento de Idade Moderna
e Contemporânea, requeridas pela licenciada Maria Marta Lobo
de Araújo, os seguintes professores:

Presidente — Reitor da Universidade do Minho.
Vogais:

Doutor António de Oliveira, professor catedrático da Facul-
dade de Letras da Universidade de Coimbra.

Doutor Eugénio Francisco dos Santos, professor catedrático
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Doutora Maria Manuela dos Reis Martins, professora cate-
drática do Instituto de Ciências Sociais da Universidade
do Minho.

Doutor José Viriato Eiras Capela, professor catedrático do
Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho.

Doutora Isabel dos Guimarães Sanches e Sá, professora
auxiliar do Instituto de Ciências Sociais da Universidade
do Minho.

Doutora Mafalda Soares da Cunha, professora auxiliar da
Universidade de Évora.

Doutora Laurinda Faria dos Santos Abreu, professora auxi-
liar da Universidade de Évora.

(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)

24 de Agosto de 1999. — O Vice-Reitor, Vítor Manuel Pires de
Aguiar e Silva.

Aviso n.o 13 917/99 (2.a série). — Por despacho do vice-reitor
da Universidade do Minho de 19 de Julho de 1999, proferido por
delegação do reitor:

Designados, nos termos do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 388/70,
de 18 de Agosto, para fazerem parte do júri das provas de dou-
toramento em História, área de conhecimento de Pré-História e
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História da Antiguidade, requeridas pela licenciada Ana Maria dos
Santos Bettencourt, os seguintes professores:

Presidente — Reitor da Universidade do Minho.
Vogais:

Doutor Vítor de Oliveira Jorge, professor catedrático da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Doutora Maria Manuela dos Reis Martins, professora cate-
drática do Instituto de Ciências Sociais da Universidade
do Minho.

Doutora Susana de Oliveira Jorge, professora associada com
agregação da Faculdade de Letras da Universidade do
Porto.

Doutor José Luiz Meireles Batista, professor associado do
Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho.

Doutor Ramon Fábregas Valcarce, professor titular da Uni-
versidade de Santiago de Compostela.

(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)

24 de Agosto de 1999. — O Vice-Reitor, Vítor Manuel Pires de
Aguiar e Silva.

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Aviso n.o 13 918/99 (2.a série). — 1 — Nos termos e para os
efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 13.o do ECDU, anexo
à Lei n.o 19/80, de 16 de Julho, faz-se público que se encontra aberto,
pelo prazo de 30 dias a contar do dia imediato ao da publicação
do presente edital, concurso documental para o recrutamento de um
assistente estagiário para o grupo de disciplinas de Electrotecnia e
Máquinas Eléctricas para exercer funções docentes e de investigação,
em regime de dedicação exclusiva, nas áreas de Electrotecnia e Máqui-
nas Eléctricas da licenciatura de Engenharia Electrotécnica do Depar-
tamento de Engenharia Electrotécnica desta Faculdade.

2 — São admitidos ao concurso licenciados em Engenharia Elec-
trotécnica, Engenharia Electrotécnica e de Computadores ou equi-
valente, com média final de curso não inferior a 14 valores.

3 — As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento
dirigido ao director da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Quinta
da Torre, 2825-114, Monte de Caparica, entregues pessoalmente na
respectiva Secção de Pessoal, ou enviadas pelo correio, com aviso
de recepção, até ao termo do prazo fixado no n.o 1, dele devendo
constar a identificação completa (nome, data e local de nascimento,
morada, número de telefone, nacionalidade, elementos referentes ao
bilhete de identidade, residência e código postal), concurso a que
se candidata e documentos que anexa.

4 — Os requerimentos de admissão ao concurso deverão ser acom-
panhados da seguinte documentação devidamente autenticada, sob
pena de exclusão:

a) Curriculum vitae;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Certidão de habilitações literárias;
d) Certidão da classificação das disciplinas do curso;
e) Documentos comprovativos de possuir os requisitos gerais

para o exercício de funções públicas, designadamente os refe-
ridos nas alíneas d), e) e f) do artigo 29.o do Decreto-Lei
n.o 204/98, de 11 de Julho;

f) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar por serem relevantes para apreciação do
seu mérito.

4.1 — É dispensada a apresentação inicial dos documentos referidos
na alínea e) do n.o 4, desde que os candidatos declarem, sob com-
promisso, a situação em que se encontram relativamente às condições
exigidas.

5 — Para além da avaliação curricular poderá ainda ser utilizado,
como método de selecção, a entrevista pessoal, se a comissão científica
do departamento vier a considerar necessário.

6 — Para melhor esclarecimento poderão os interessados contactar
a referida Repartição de Pessoal nas horas normais de expediente
através do telefone 2954464 (ext. 2104).

23 de Julho de 1999. — O Director, Leopoldo J. M. Guimarães.

UNIVERSIDADE DO PORTO

Reitoria

Despacho n.o 17 917/99 (2.a série). — Delego as minhas com-
petências próprias, durante a minha ausência no período de 1 a 10
de Setembro de 1999, indistintamente em qualquer dos vice-reitores,
Profs. Doutores José Albeto Nunes Ferreira Gomes e Daniel Filipe
de Lima Moura.

31 de Agosto de 1999. — A Vice-Reitora, Maria da Graça Castro
Pinto.

Secretaria-Geral

Aviso n.o 13 919/99 (2.a série). — Por despacho reitoral de 30
de Agosto de 1999, e sob proposta do conselho científico da Faculdade
de Letras da Universidade do Porto, foi determinado o seguinte para
o ano lectivo de 1999-2000, relativamente ao curso integrado de Estu-
dos Pós-Graduados em História Medieval e do Renascimento, da
Faculdade de Letras desta Universidade:

Numerus clausus:

O número de estudantes admitidos será de 30;
O número mínimo de estudantes necessários para o funciona-

mento do curso será de 10;
A percentagem de vagas reservadas a docentes do ensino superior

será de 10 %;
A percentagem de vagas destinadas a candidatos de outros países

será de 10 %.

Calendário:

1) Prazo de candidatura — 1 a 19 de Outubro de 1999;
2) Entrevistas com os candidatos — 20 e 21 de Outubro de 1999;
3) Matrículas — 22 a 26 de Outubro de 1999;
4) Início do 1.o semestre — 27 de Outubro de 1999;
5) Horário de funcionamento da parte escolar do curso:

Aperfeiçoamento Paleográfico: quintas-fei-
ras, das 15 às 19 horas;Disciplina Metodologia do Trabalho Científico: horário
a combinar com os estudantes.{

Seminário I — segundas-feiras e terças-feiras das 9 às
12 horas;

Seminário II — horário a combinar com os estudantes.

31 de Agosto de 1999. — O Chefe de Repartição, António Pereira
Bastos.

Despacho (extracto) n.o 17 918/99 (2.a série). — Por despacho
de 29 de Julho de 1999 da vice-reitora da Universidade do Porto,
por delegação:

Doutor Carlos Alberto Esteves Guimarães, assistente além do quadro
da Faculdade de Arquitectura desta Universidade — contratado,
por urgente conveniência de serviço, como professor auxiliar, além
do quadro, da mesma Faculdade, com efeitos a partir de 7 de
Julho de 1999, considerando-se rescindido o contrato anterior a
partir da mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)

25 de Agosto de 1999. — A Chefe de Repartição de Pessoal, Elsa
Maria Lopes Braga.

Despacho (extracto) n.o 17 919/99 (2.a série). — Por despacho
de 3 de Agosto de 1999 do reitor da Universidade do Porto:

Norberta Novais Castanheira, chefe de secção da Faculdade de Enge-
nharia desta Universidade — nomeada definitivamente, por urgente
conveniência de serviço, como chefe de repartição da mesma Facul-
dade, com efeitos a partir de 3 de Agosto de 1999, considerando-se
exonerada do lugar de origem a partir da mesma data. (Não carece
de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos.)

25 de Agosto de 1999. — A Chefe de Repartição de Pessoal, Elsa
Maria Lopes Braga.

Despacho (extracto) n.o 17 920/99 (2.a série). — Por despacho
de 10 de Agosto de 1999 do reitor da Universidade do Porto:

Maria Fernanda Oliveira dos Santos Lopes, técnica profissional espe-
cialista de gestão da Faculdade de Medicina desta Universi-
dade — nomeada definitivamente, por conveniência urgente de ser-
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viço, técnica profissional especialista principal de gestão da mesma
Faculdade, com efeitos a partir de 10 de Agosto de 1999, con-
siderando-se exonerada do lugar anterior a partir da mesma data.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não são devidos
emolumentos.)

27 de Agosto de 1999. — A Chefe de Repartição de Pessoal, Elsa
Maria Lopes Braga.

Despacho (extracto) n.o 17 921/99 (2.a série). — Por despacho
de 5 de Agosto de 1999 do reitor da Universidade do Porto:

Maria Irene Campos Pereira da Costa Folhadela, técnica principal
de análises clínicas e saúde pública da Faculdade de Medicina desta
Universidade — nomeada definitivamente, por conveniência
urgente de serviço, técnica especialista de análises clínicas e saúde
pública da mesma Faculdade, com efeitos a partir de 5 de Agosto
de 1999, considerando-se exonerada do lugar anterior a partir da
mesma data. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos.)

27 de Agosto de 1999. — A Chefe de Repartição de Pessoal, Elsa
Maria Lopes Braga.

Despacho (extracto) n.o 17 922/99 (2.a série). — Por despacho
de 9 de Agosto de 1999 do reitor da Universidade do Porto:

Licenciada Paula Cristina Coelho Marques, técnica superior de
2.a classe (gestão), em regime de contrato de trabalho a termo
certo, da Faculdade de Ciências desta Universidade — nomeada,
definitivamente como técnica superior de 2.a classe (gestão) da
mesma Faculdade, por aplicação do Decreto-Lei n.o 195/97, de
31 de Julho, considerando-se caducado o contrato anterior a partir
da data da posse. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)

30 de Agosto de 1999. — A Chefe de Repartição de Pessoal, Elsa
Maria Lopes Braga.

Rectificação n.o 2132/99. — Por ter sido publicado, com inexac-
tidão o despacho (extracto) n.o 16 591/99, inserto no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 198, de 25 de Agosto de 1999, a p. 12 704, e
relativa ao Doutor Miguel Fernando da Silva Gonçalves Pinto, rec-
tifica-se que onde se lê «Por despacho de Agosto» deve ler-se «Por
despacho de 3 de Agosto».

30 de Agosto de 1999. — A Chefe de Repartição de Pessoal, Elsa
Maria Lopes Braga.

Rectificação n.o 2133/99. — Por ter sido publicado com inexac-
tidão o despacho (extracto) n.o 16 582/99 inserto no Diário da Repú-
blica, 2.a série, n.o 198, de 25 de Agosto de 1999, a p. 12 703, recti-
fica-se que onde se lê «Doutor Miguel Trancoso Vaz Teixeira Lopes»
deve ler-se «Doutor João Miguel Trancoso Vaz Teixeira Lopes».

30 de Agosto de 1999. — A Chefe de Repartição de Pessoal, Elsa
Maria Lopes Braga.

Instituto Superior de Ciências da Nutrição
e Alimentação

Despacho (extracto) n.o 17 923/99 (2.a série). — Por despacho
de 27 de Agosto de 1999 da Faculdade de Ciências da Nutrição e
Alimentação, proferido por delegação de competência do reitor da
Universidade do Porto:

Maria Luiza Kent-Smith do Amaral, professora auxiliar convidada
a 50 % deste estabelecimento de ensino — concedida equiparação
a bolseira fora do País de 3 a 9 de Setembro de 1999.

29 de Agosto de 1999. — A Exercer as Funções de Secretária, Maria
Meibel Simões M. Soeiro Batista.

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Reitoria

Aviso n.o 13 920/99 (2.a série). — Sob proposta do conselho cien-
tífico da Faculdade de Motricidade Humana desta Universidade;

Ao abrigo do disposto nos n.os 2.o, 4.o e 6.o da deliberação
n.o 13/UTL/99, de 17 de Junho:

Ano lectivo de 1999-2000

Curso de mestrado em Educação Física

Numerus clausus — 25.
Número de vagas destinado prioritariamente a docentes de esta-

belecimentos de ensino superior — 2.
Número de vagas destinado prioritariamente a candidatos do Gabi-

nete Coordenador do Desporto Escolar, de acordo com o protocolo
existente — 5.

Número de vagas destinado prioritariamente a candidatos oriundos
das universidades previstas no n.o 4 do artigo 2.o da deliberação do
senado — 5.

Número mínimo de inscrições indispensável ao funcionamento do
curso — 10.

Prazo de candidatura — de 13 a 24 de Setembro de 1999.
Matrículas e inscrições — de 4 a 8 de Outubro de 1999.
Início do curso — 15 de Outubro de 1999.

Plano de estudos

Área científica — Dimensão Europeia — 10 UC.
Disciplinas obrigatórias:

Perspectiva Histórica sobre o Desenvolvimento da Educação
Física na Europa (3,5 UC);

Perspectiva Contemporânea sobre a Educação Física na Europa
(3,5 UC).

Disciplinas de opção:

(*) Política Institucional, Actores, Práticas: Estudos de Casos
Numa Perspectiva Europeia (3 UC);

(*) Desenvolvimento, Finalidades e Estrutura do Desporto Infan-
to-Juvenil na Europa (3 UC);

(*) A Formação de Professores de Educação Física na Europa
(3 UC);

(*) A Promoção da Saúde em Educação Física na Europa (3 UC).

(*) Os estudantes escolhem uma das disciplinas assinaladas.

Área científica — Educação Física — 13,5 UC:

Fundamentos Bio-Sociais do Desporto Infanto-Juvenil (4,5 UC);
Formação de Professores em Educação Física (4,5 UC);
Actividade Física e Bem-Estar (4,5 UC);
Didáctica da Educação Física (4,5 UC);
Investigação-Acção em Educação Física (2 UC);
Tecnologia Educativa (2,5 UC);
Educação Física Comparada (2 UC);
Actividade Motora Adaptada (2,5 UC);
Análise do Currículo e Inovação em Educação Física (2,5 UC);
Avaliação em Educação Física (2,5 UC).

Os estudantes escolhem as disciplinas que perfaçam as 13,5 unidades
de crédito.

Área científica — Métodos de Investigação — (3 UC):

Métodos de Investigação (2 UC);
Seminário de Investigação (1 UC).

31 de Agosto de 1999. — O Vice-Reitor, R. Bruno de Sousa.

Rectificação n.o 2134/99. — Por ter sido publicado com inexac-
tidão no Diário da República, 2.a série, n.o 197, de 24 de Agosto
de 1999, a p. 12 610, a data de candidatura do curso de mestrado
em Gestão do Desporto da Faculdade de Motricidade Humana desta
Universidade, rectifica-se que onde se lê «Candidaturas — de 1 a 29
de Setembro de 1999» deve ler-se «Candidaturas — de 1 a 29 de
Outubro de 1999».

1 de Setembro de 1999. — O Vice-Reitor, R. Bruno de Sousa.

Faculdade de Motricidade Humana

Despacho n.o 17 924/99 (2.a série). — Por despachos do pre-
sidente do conselho directivo da Faculdade de Motricidade Humana
de 29 de Julho de 1999 proferidos por delegação de competências
publicado no Diário da República, 2.a série, de 25 de Maio de 1999:

Maria Teresa Basto Forjaz Secca — nomeada provisoriamente, pre-
cedendo concurso, na categoria de técnico profissional de 2.a classe,
no quadro da Faculdade de Motricidade Humana.

Sandra Paula Gorgita Meneses — nomeada provisoriamente, prece-
dendo concurso, na categoria de técnico profissional de 2.a classe,
no quadro da Faculdade de Motricidade Humana.
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Cláudia Mónica de Bastos Pinho — nomeada provisoriamente, pre-
cedendo concurso, na categoria de técnico profissional de 2.a classe,
no quadro da Faculdade de Motricidade Humana.

(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Agosto de 1999. — O Presidente do Conselho Directivo, Fran-
cisco Alberto Arruda Carreiro da Costa.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DO TRABALHO
E DA EMPRESA

Aviso n.o 13 921/99 (2.a série). — Por despachos do presidente
do conselho directivo, proferido ao abrigo da alínea i) do artigo 28.o
dos Estatutos deste Instituto:

De 3 de Agosto de 1999:

Autorizada a equiparação a bolseiro no estrangeiro, pelo período
de um ano, com início em 1 de Outubro de 1999, a Luísa Maria
Santos Oliveira, assistente neste Instituto.

De 27 de Agosto de 1999:

Autorizada a equiparação a bolseiro no estrangeiro, pelo período
de um ano, com início em 1 de Outubro de 1999, a Maria da
Paz Ventura Campos de Lima, assistente neste Instituto.

Autorizada a equiparação a bolseiro no País, pelo período de um
ano, com início em 1 de Outubro de 1999, a Maria Teresa Esteves
Costa Pinto, assistente neste Instituto.

(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

30 de Agosto de 1999. — O Presidente do Conselho Directivo,
Manuel Alberto Martins Ferreira.

Rectificação n.o 2135/99. — Por ter sido publicado com inexac-
tidão no Diário da República, 2.a série, n.o 197, de 24 de Agosto
de 1999, a p. 12 611, o aviso n.o 13 188/99 (2.a série), rectifica-se
que onde se lê:

Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação:

Ciências e tecnologias da informação;

deve ler-se:

Departamento de Ciências e Tecnologias da Informação:

Ciências e tecnologias da programação.

25 de Agosto de 1999. — O Presidente do Conselho Directivo,
Manuel Alberto Martins Ferreira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE AVEIRO

Instituto Superior de Contabilidade e Administração

Despacho n.o 17 925/99 (2.a série). — Por despacho do pre-
sidente do conselho directivo do ISCA de Aveiro de 5 de Agosto
de 1999:

José Manuel Cabral Fonseca da Costa, a exercer as funções de equi-
parado a assistente do 1.o triénio além do quadro no ISCA de
Aveiro — autorizada a celebração de contrato administrativo de
provimento como estagiário da carreira de pessoal técnico superior
de informática do quadro deste Instituto, pelo período probatório
de um ano, considerando-se rescindido o contrato anteriormente
celebrado à data do início de funções na nova categoria. (Não
carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Agosto de 1999. — O Presidente do Conselho Directivo, Joa-
quim José da Cunha.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA

Despacho n.o 17 926/99 (2.a série). — Sob proposta do pre-
sidente do conselho directivo da Escola Superior de Educação de
Coimbra determino que:

1 — Nos termos do artigo 24.o da Portaria n.o 413-A/98, de 17
de Julho, alterada pela Portaria n.o 533-A/99, de 22 de Julho, o calen-
dário para a candidatura, selecção, matrícula e inscrição e reclamação

referente ao concurso de acesso ao 2.o ciclo das seguintes licenciaturas
da Escola Superior de Educação de Coimbra:

Licenciatura em Comunicação, ramo de Comunicação Orga-
nizacional;

Licenciatura em Comunicação, ramo de Comunicação Social;

respeitará os seguintes prazos — candidatos que reúnam as condições
fixadas nas alíneas b1) e b2) do n.o 1 do artigo 13.o da Portaria
n.o 413-A/98, de 17 de Julho, alterada pela Portaria n.o 533-A/99,
de 22 de Julho:

Candidatura — de 13 a 17 de Setembro de 1999;
Selecção de candidatos — até 24 de Setembro de 1999;
Afixação dos resultados — 24 de Setembro de 1999;
Reclamações — de 27 a 29 de Setembro de 1999;
Matrículas — de 30 de Setembro a 4 de Outubro de 1999;
Início das aulas — 6 de Outubro de 1999.

26 de Agosto de 1999. — O Presidente, Carlos Viana Ramos.

Despacho n.o 17 927/99 (2.a série). — Sob proposta do pre-
sidente do conselho directivo da Escola Superior de Educação de
Coimbra e nos termos do artigo 24.o da Portaria n.o 413-A/98, de
17 de Julho, alterada pela Portaria n.o 533-A/99, de 22 de Julho,
são fixados os seguintes prazos para os concursos de acesso ao 2.o ciclo
das licenciaturas em Animação Sócio-Educativa e em Turismo a minis-
trar na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coim-
bra, para os candidatos que reúnam as condições fixadas no artigo 13.o,
n.o 1, alínea b3), da portaria supramencionada:

Candidatura — de 13 a 17 de Setembro de 1999;
Selecção de candidatos — até 24 de Setembro de 1999;
Afixação dos resultados — 24 de Setembro de 1999;
Reclamações — de 27 a 29 de Setembro de 1999;
Matrículas — de 30 de Setembro a 4 de Outubro de 1999;
Início das aulas — 6 de Outubro de 1999.

26 de Agosto de 1999. — O Presidente, Carlos Viana Ramos.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Aviso n.o 13 922/99 (2.a série). — 1 — Nos termos da legislação
em vigor, torna-se público que se encontra afixada no Instituto Poli-
técnico de Leiria, Edifício Maringá, torre 2, 2.o, a lista de candidatos
admitidos e excluídos do concurso documental para recrutamento
de um assistente do 1.o triénio para a disciplina de Organização e
Gestão da Manutenção, para a Escola Superior de Tecnologia e Ges-
tão deste Instituto, aberto ao abrigo do Decreto-Lei n.o 185/81, de
1 de Julho, cujo edital n.o 345/99 foi publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 104, de 5 de Maio de 1999.

2 — Da lista referida no número anterior cabe recurso, a apresentar
no prazo de oito dias a contar da data de publicação ou da que
dela tiver conhecimento.

31 de Agosto de 1999. — O Presidente do Conselho Directivo, Nuno
André Oliveira Mangas Pereira.

Aviso n.o 13 923/99 (2.a série). — 1 — Nos termos da legislação
em vigor, torna-se público que se encontra afixada no Instituto Poli-
técnico de Leiria, Edifício Maringá, torre 2, 2.o, a lista de candidatos
admitidos e excluídos do concurso documental para recrutamento
de um assistente do 1.o triénio para a disciplina de Matérias Plásticas,
para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto, aberto
ao abrigo do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, cujo edital
n.o 343/99 foi publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 104,
de 5 de Maio de 1999.

2 — Da lista referida no número anterior cabe recurso, a apresentar
no prazo de oito dias a contar da data de publicação ou da que
dela tiver conhecimento.

31 de Agosto de 1999. — O Presidente do Conselho Directivo, Nuno
André Oliveira Mangas Pereira.

Aviso n.o 13 924/99 (2.a série). — 1 — Nos termos da legislação
em vigor, torna-se público que se encontra afixada no Instituto Poli-
técnico de Leiria, Edifício Maringá, torre 2, 2.o, a lista de candidatos
admitidos e excluídos do concurso documental para recrutamento
de um assistente do 1.o triénio para a disciplina de Mecânica de Flui-
dos, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste Instituto,
aberto ao abrigo do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho, cujo edital
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n.o 344/99 foi publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 104,
de 5 de Maio de 1999.

2 — Da lista referida no número anterior cabe recurso, a apresentar
no prazo de oito dias a contar da data de publicação ou da que
dela tiver conhecimento.

31 de Agosto de 1999. — O Presidente do Conselho Directivo, Nuno
André Oliveira Mangas Pereira.

Aviso n.o 13 925/99 (2.a série). — 1 — Nos termos da legislação
em vigor, torna-se público que se encontra afixada no Instituto Poli-
técnico de Leiria, Edifício Maringá, torre 2, 2.o, a lista de candidatos
admitidos e excluídos do concurso documental para recrutamento
de um assistente do 1.o triénio para a disciplina de Organização e
Gestão da Produção, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão
deste Instituto, aberto ao abrigo do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de
Julho, cujo edital n.o 342/99 foi publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 104, de 5 de Maio de 1999.

2 — Da lista referida no número anterior cabe recurso, a apresentar
no prazo de oito dias a contar da data de publicação ou da que
dela tiver conhecimento.

31 de Agosto de 1999. — O Presidente do Conselho Directivo, Nuno
André Oliveira Mangas Pereira.

Aviso n.o 13 926/99 (2.a série). — 1 — Nos termos da legislação
em vigor, torna-se público que se encontra afixada no Instituto Poli-
técnico de Leiria, Edifício Maringá, torre 2, 2.o, a lista de candidatos
admitidos e excluídos do concurso documental para recrutamento
de um assistente do 1.o triénio para a disciplina de Chassis e Car-
roçarias, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão deste Ins-
tituto, aberto ao abrigo do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho,
cujo edital n.o 341/99 foi publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 104, de 5 de Maio de 1999.

2 — Da lista referida no número anterior cabe recurso, a apresentar
no prazo de oito dias a contar da data de publicação ou da que
dela tiver conhecimento.

31 de Agosto de 1999. — O Presidente do Conselho Directivo, Nuno
André Oliveira Mangas Pereira.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO

Despacho n.o 17 928/99 (2.a série). — Devidamente homologado
em 26 de Agosto de 1999 pelo presidente do Instituto Politécnico
de Viana do Castelo e para os devidos efeitos, avisam-se os inte-
ressados de que o calendário relativo às vagas para a candidatura
à matrícula e inscrição a que se refere o artigo 13.o da Portaria
n.o 533-A/99, de 22 de Julho, é o seguinte:

Candidatura — de 15 a 22 de Setembro de 1999;
Selecção/seriação — de 23 a 30 de Setembro de 1999;
Afixação de resultados — 1 de Outubro de 1999;
Matrícula/inscrição — de 1 a 8 de Outubro de 1999;
Reclamação — de 1 a 8 de Outubro de 1999.

27 de Agosto de 1999. — A Administradora, Diana Maria Lobo
Gonçalves Garrido.

Despacho n.o 17 929/99 (2.a série). — Por despacho de 23 de
Agosto de 1999 do presidente do Instituto Politécnico de Viana do
Castelo:

Licenciada Maria Manuela Santos Ferreira de Castro Coutinho, equi-
parada a assistente do 1.o triénio da Escola Superior de Tecnologia
e Gestão deste Instituto — autorizada a equiparação a bolseiro fora
do País, no período de 13 a 17 de Outubro de 1999.

31 de Agosto de 1999. — A Administradora, Diana Maria Lobo
Gonçalves Garrido.
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