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PARTE D
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Despacho n.º 12357/2013
Por meu despacho de 26 de julho de 2013, proferido no âmbito da
delegação de competências conferida pelo Despacho n.º 484/2013,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro, e
por despacho de 5 de agosto de 2013 da Senhora Subdiretora-Geral
de Estatísticas da Educação e Ciência, foi autorizada, nos termos dos
artigos 59.º e seguintes da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, a
mobilidade interna na categoria do assistente operacional Vítor Manuel
Martins Castanheira, pertencente ao mapa de pessoal da Direção-Geral
de Estatísticas da Educação e Ciência, para exercer funções no Tribunal
Constitucional com efeitos a 1 de outubro de 2013.
18 de setembro de 2013. — A Secretária-Geral do Tribunal Constitucional, Manuela Baptista Lopes.
207261256
Louvor n.º 947/2013

26 de março, nomeio para o lugar de adjunta do meu Gabinete, com efeitos a 12 de setembro de 2013, a Dr.ª Ana Paula da Cunha Ferreira Portela.
16 de setembro de 2013. — O Presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, António Silva Henriques Gaspar.
207261442
Despacho n.º 12359/2013
Nos termos do disposto nos artigos 1.º e 5.º do Decreto-Lei
n.º 188/2000, de 12 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 74/2002,
de 26 de março, nomeio para o lugar de adjunta do meu Gabinete, com
efeitos a 12 de setembro de 2013, a Dr.ª Maria Margarida Gonçalves
da Silva Leal.
16 de setembro de 2013. — O Presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, António Silva Henriques Gaspar.
207261289
Despacho n.º 12360/2013
Nos termos do disposto nos artigos 1.º e 5.º do Decreto-Lei
n.º 188/2000, de 12 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 74/2002,
de 26 de março, nomeio em comissão de serviço, com efeitos a 12 de
setembro de 2013, chefe do meu gabinete o juiz desembargador Dr. Luís
Filipe Brites Lameiras, autorizado para o efeito por despacho do Exmo.
Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura.
16 de setembro de 2013. — O Presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, António Silva Henriques Gaspar.
207260243

No período compreendido entre 26 de agosto e 12 de setembro,
deram entrada no Tribunal Constitucional 124 recursos eleitorais, com
um objeto muito variado.
O julgamento atempado, em prazo legal muito curto, de um tal volume
de recursos acarretou uma enorme sobrecarga de trabalho, não só para
os Juízes de turno e respetivos assessores, mas também para muitos
dos funcionários dos quadros deste Tribunal, com destaque para os da
secretaria judicial e para as secretárias, em efetividade de funções, dos
gabinetes dos Juízes. Estes funcionários levaram a cabo uma prestação
laborativa que, em ritmo intensivo, se prolongou diariamente muito
para além das horas normais de serviço, em certos casos até de madrugada, e com atividade em dois sábados consecutivos, nos dias 7 e
14 de setembro.
Tal facto implicou, naturalmente, um pesado sacrifício para a vida pessoal e familiar dos funcionários envolvidos, sem direito, no que se refere
aos que prestam serviço na secretaria judicial e nos gabinetes, a qualquer
compensação através do pagamento de horas extraordinárias.
Nestas exigentes circunstâncias, os funcionários abaixo nomeados — aqueles que, por força das funções desempenhadas, foram
chamados a uma prestação extraordinária — deram provas de uma
disponibilidade sem reservas, de uma dedicação e de um empenho inexcedíveis e de um muito apurado sentido de responsabilidade funcional
e institucional.
Por isso, é-me particularmente grato cumprir o dever de justiça de
dirigir um público louvor aos seguintes funcionários:

Despacho n.º 12361/2013
Nos termos do disposto nos artigos 1.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 188/2000,
de 12 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 74/2002, de 26 de março,
nomeio para o lugar de adjunta do meu Gabinete, com efeitos a 12 de
setembro de 2013, a D. Isabel Cortez Rodrigues Meirim da Silva.
16 de setembro de 2013. — O Presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, António Silva Henriques Gaspar.
207261475

Fernando Lourenço (escrivão de direito interino)
Bruno Quinhones (escrivão de direito interino)
João Correia (escrivão de direito interino)
Fátima Nepumoceno (escrivã-adjunta)
Carlos Martins (escrivão-adjunto)
Paulo Esteves (escrivão auxiliar)
Maria Manuela Almeida (secretária do gabinete do Presidente)
Alexandra Isabel Ferreira Vicente (secretária do gabinete dos Juízes)
Anabela Maria dos Santos Melo (secretária do gabinete dos Juízes)
Maria Dulce Martins da Conceição (secretária do gabinete dos Juízes)
Dr.ª Lígia Ferro da Costa (secretária do gabinete dos Juízes)
Maria Manuela Ribeiro (secretária do gabinete dos Juízes)
Gabriela Leitão (secretária do gabinete do Ministério Público)
Irene Medeiros Cardoso (assistente operacional)
Piedade Valente (assistente operacional)
José Emílio Francisco (operador de reprografia)

Despacho n.º 12363/2013
Nos termos do disposto nos artigos 1.º e 5.º do Decreto-Lei
n.º 188/2000, de 12 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 74/2002,
de 26 de março, nomeio para o lugar de adjunta do meu Gabinete,
com efeitos a 12 de setembro de 2013, a Dr.ª Maria Alexandra Coelho
Amâncio Ferreira.
16 de setembro de 2013. — O Presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, António Silva Henriques Gaspar.
207261491

17 de setembro de 2013. — O Presidente do Tribunal Constitucional,
Joaquim de Sousa Ribeiro.
207260268

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Despacho n.º 12358/2013
Nos termos do disposto nos artigos 1.º e 5.º do Decreto-Lei
n.º 188/2000, de 12 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 74/2002, de

Despacho n.º 12362/2013
Nos termos do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 74/2002, de
26 de março, nomeio, ouvido o conselho consultivo, em comissão de
serviço, administrador do Supremo Tribunal de Justiça o Dr. Joaquim
Alexandre Dias Pereira Delgado, com efeitos a 12 de setembro
de 2013.
16 de setembro de 2013. — O Presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, António Silva Henriques Gaspar.
207260292

Despacho n.º 12364/2013
Nos termos do disposto nos artigos 1.º e 5.º do Decreto-Lei
n.º 188/2000, de 12 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 74/2002,
de 26 de março, nomeio para o lugar de secretária pessoal, com efeitos
a 12 de setembro de 2013, a Dr.ª Ana Margarida de Figueiredo Natal.
16 de setembro de 2013. — O Presidente do Supremo Tribunal de
Justiça, António Silva Henriques Gaspar.
207261531
Despacho n.º 12365/2013
1 — Ao abrigo do disposto no artigo 5.º, n.º 4, do Decreto-Lei
n.º 74/2002, de 26 de março, no artigo 109.º do Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de janeiro e nos artigos 35.º a 40.º do Código do Procedimento

