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exercício de funções), os seguintes enfermeiros de nível 1, a partir
das datas indicadas:
Armando dos Santos Ribeiro — 17 de Agosto de 2004.
Carla Paula Videira Santos — 3 de Agosto de 2004.
Carlos Alberto Almeida Miguel — 10 de Agosto de 2004.
Cristina Isabel Pereira Duarte Ferreira — 3 de Agosto de 2004.
João Rui Duarte Farias Nogueira — 10 de Agosto de 2004.
José Luís Santos Cruz — 4 de Agosto de 2004.
Maria de Lurdes Pereira da Rocha — 3 de Agosto de 2004.
Maria Manuela Figueiredo Pereira — 3 de Agosto de 2004.
Marta Alexandra Martins Teixeira — 17 de Agosto de 2004.
Moisés Martins Rodrigues — 3 de Agosto de 2004.
Teresa Duarte de Sousa — 1 de Setembro de 2004.
Teresa Maria Rodrigues Gomes Costa — 10 de Agosto de 2004.
Vítor Manuel Gonçalves Ferreira — 10 de Agosto de 2004.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Janeiro de 2005. — O Administrador da Área de Recursos
Humanos, Luís Botelho.

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
FRANCISCO GENTIL — CENTRO REGIONAL
DE ONCOLOGIA DO PORTO, S. A.
Deliberação n.o 81/2005. — Por deliberação do conselho de administração do Centro Regional de Oncologia do Porto, S. A., do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil de 23 de Dezembro
de 2004, no uso das competências delegadas:
Carlos Manuel Azevedo Pina Vaz — promovido definitivamente, precedido de concurso, no lugar de chefe de serviço de radiologia,
da carreira médica hospitalar, em regime de tempo completo, com
trinta e cinco horas semanais, do quadro de pessoal deste Centro,
ficando exonerado do lugar anterior à data de aceitação no novo
lugar. (Isento de declaração de conformidade do Tribunal de
Contas.)
5 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Marta Araújo.
Deliberação n.o 82/2005. — Por deliberação do conselho de administração do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil —
Centro Regional de Oncologia do Porto, S. A., de 23 de Dezembro
de 2004, no uso das competências delegadas:
Maria Luísa Borregana Lopes Carrondo — promovida, definitivamente, precedida de concurso, no lugar de chefe de serviço de
imuno-hemoterapia, da carreira médica hospitalar, em regime de
tempo de dedicação exclusiva, com quarenta e duas horas semanais,
do quadro de pessoal deste Centro, ficando exonerada do lugar
anterior à data de aceitação no novo lugar. (Isento de declaração
de conformidade do Tribunal de Contas.)
5 de Janeiro de 2005. — A Administradora, Marta Araújo.

ORDEM DOS ADVOGADOS
Edital n.o 207/2005 (2.a série). — Fica notificado o Dr. Pedro
Lomelino Abreu (cédula profissional n.o 12 999-L), advogado na
comarca de Lisboa, de que, por despacho de 21 de Dezembro de
2004 do bastonário da Ordem dos Advogados e ao abrigo do disposto
no artigo 37.o, alínea d), do Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março, alterado e republicado pela Lei n.o 80/2001, de 20 de Julho, e no artigo 10.o, n.o 1,
alínea d), do Regulamento de Inscrição de Advogados e Advogados
Estagiários, aprovado em sessão do conselho geral de 7 de Julho
de 1989, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 139, de 19 de
Junho de 2002, fica suspenso do exercício da advocacia, tendo sido
nesta data feitos todos os averbamentos e comunicações.
21 de Dezembro de 2004. — O Bastonário, José Miguel Júdice.
Edital n.o 208/2005 (2.a série). — Fica notificado o Dr. Pedro
Macedo (cédula profissional n.o 425-M), advogado na comarca do
Funchal, de que, por despacho de 21 de Dezembro de 2004 do bastonário da Ordem dos Advogados e ao abrigo do disposto no
artigo 37.o, alínea d), do Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março, alterado e republicado
pela Lei n.o 80/2001, de 20 de Julho, e no artigo 10.o, n.o 1, alínea d),
do Regulamento de Inscrição de Advogados e Advogados Estagiários,
aprovado em sessão do conselho geral de 7 de Julho de 1989, publicado
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no Diário da República, 2.a série, n.o 139, de 19 de Junho de 2002,
fica suspenso do exercício da advocacia, tendo sido nesta data feitos
todos os averbamentos e comunicações.
21 de Dezembro de 2004. — O Bastonário, José Miguel Júdice.
Edital n.o 209/2005 (2.a série). — Fica notificado o Dr. Raul
Gomes (cédula profissional n.o 4785-L), advogado na comarca de
Lisboa, de que, por despacho de 21 de Dezembro de 2004 do bastonário da Ordem dos Advogados e ao abrigo do disposto no
artigo 37.o, alínea d), do Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado
pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março, alterado e republicado
pela Lei n.o 80/2001, de 20 de Julho, e no artigo 10.o, n.o 1, alínea d),
do Regulamento de Inscrição de Advogados e Advogados Estagiários,
aprovado em sessão do conselho geral de 7 de Julho de 1989, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 139, de 19 de Junho de 2002,
fica suspenso do exercício da advocacia, tendo sido nesta data feitos
todos os averbamentos e comunicações.
21 de Dezembro de 2004. — O Bastonário, José Miguel Júdice.
Edital n.o 210/2005 (2.a série). — Para os legais efeitos torna-se
público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados
de 22 de Dezembro de 2004 e com efeitos a partir da mesma data,
ao abrigo do artigo 37.o, n.o 1, alínea d), do Estatuto da Ordem
dos Advogados, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março,
alterado e republicado pela Lei n.o 80/2001, de 20 de Julho, e do
artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de Advogados
e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do conselho geral de
7 de Junho de 1989, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 139,
de 19 de Junho de 2002, foi levantada a suspensão da inscrição do
Dr. Paulo de Araújo e Sá (cédula profissional n.o 8533-L), tendo
sido, nesta data, feitos todos os averbamentos e comunicações.
29 de Dezembro de 2004. — O Bastonário, José Miguel Júdice.
Edital n.o 211/2005 (2.a série). — Para os legais efeitos torna-se
público que, por despacho do bastonário da Ordem dos Advogados
de 27 de Dezembro de 2004 e com efeitos a partir da mesma data,
ao abrigo do artigo 37.o, n.o 1, alínea d), do Estatuto da Ordem
dos Advogados, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 84/84, de 16 de Março,
alterado e republicado pela Lei n.o 80/2001, de 20 de Julho, e do
artigo 11.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento de Inscrição de Advogados
e Advogados Estagiários, aprovado em sessão do conselho geral de
7 de Julho de 1989, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 139,
de 19 de Junho de 2002, foi levantada a suspensão da inscrição da
Dr.a Isabel Balseiro Marques (cédula profissional n.o 11 653-L), tendo
sido, nesta data, feitos todos os averbamentos e comunicações.
29 de Dezembro de 2004. — O Bastonário, José Miguel Júdice.
Edital n.o 212/2005 (2.a série). — Eleições para o triénio de
2005-2007 — resultados eleitorais. — Nos termos do disposto no
artigo 47.o do Regulamento Eleitoral, aprovado em 18 de Setembro
de 1998, alterado por deliberação do conselho geral de 14 de Setembro
de 2001 e com as alterações aprovadas por deliberação do conselho
geral de 16 de Julho de 2004, publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 190, de 13 de Agosto de 2004, procede-se à publicação
oficial dos resultados do acto eleitoral ocorrido em 3 de Dezembro
de 2004:
Bastonário e conselho geral:
Lista A — 5849;
Lista B — 4930;
Lista C — 4574;
B/N — 928;
Conselho superior:
Lista A — 7432;
Lista C — 7067;
B/N — 1676;
Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores:
Total — 10 393;
B/N — 1396;
Conselho distrital de Lisboa:
Lista A — 3953;
Lista C — 2991;
B/N — 747;

