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 ORDEM DOS ADVOGADOS

Conselho de Deontologia de Évora

Edital n.º 454/2008

Processo n.º 62/D/2005

Conceição Cavaco Bismarck, presidente do Conselho de Deontologia 
de Évora da Ordem dos Advogados, faz saber publicamente que, por 
acórdão condenatório deste Conselho de 20 de Novembro de 2006, 
proferido no processo disciplinar n.º 62/D/2005, em que é participante 
Luís Carlos Martins Teixeira e arguido o Dr. Fernando José Pereira 
Matias, que também usa o nome abreviado de Dr. Fernando Pereira 
Matias, advogado inscrito pela comarca de Setúbal, portador da cédula 
profissional n.º 878 -E, com último domicílio conhecido na Avenida de 22 
de Dezembro, 46, 2.º, esquerdo, 2900 Setúbal, foi aplicada ao advogado 
arguido, em cúmulo jurídico com a pena em que foi condenado no pro-
cesso n.º 29/D/2001 e apensos, a pena única de suspensão do exercício 
da advocacia pelo período de nove anos e impostas cumulativamente as 
sanções acessórias de restituição a Isabel de Fátima Camacho Calvinho 
da quantia de € 550,00 e de todos os documentos entregues por esta que 
estão em poder do advogado arguido; de restituição a Luísa Fernandes 
da quantia de € 400,00; de restituição à administração do condomínio 
do prédio sito na Praceta de Luís Vila Verde, 1, Setúbal, da quantia de 
€ 600,00, e de restituição a Luís Carlos Martins Teixeira da quantia de 
€ 1334,29, pela violação do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 95.º, 
nos artigos 76.º e 79.º, alínea e), no artigo 83.º, n.º 1, alíneas c) e d), e 
no n.º 1 do artigo 86.º, alínea a), todos do Estatuto da Ordem dos Ad-
vogados, aprovado pela Lei n.º 15/2005, de 26 de Janeiro.

O cumprimento desta pena teve início no dia 31 de Janeiro de 2007, 
data em que se tornou definitivo o acórdão condenatório do Conselho 
de Deontologia de Évora da Ordem dos Advogados.

Para constar se passou o presente edital, que vai ser afixado e publi-
cado de harmonia com as disposições legais aplicáveis.

23 de Março de 2007. — A Presidente, Conceição Cavaco Bis-
marck. 

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

Rectificação n.º 1017/2008
Por ter sido publicado com inexactidão o aviso n.º 13 327/2008, no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 83, de 29 de Abril de 2008, rectifica-
-se que:

No n.º 1.2, onde se lê «Av. do Brasil, n.º 58 -B, 1700 -063 Lisboa» 
deve ler -se «Av. do Brasil, n.º 53 -B, 1700 -063 Lisboa».

No n.º 6.2.1, onde se lê «50  % das vagas — vinte (20) — serão afec-
tadas ao contingente geral» deve ler -se «50  % das vagas — quinze 
(15) — serão afectadas ao contingente geral».

No n.º 6.2.2, onde se lê «25  % das vagas — dez (10) — serão afec-
tadas prioritariamente a enfermeiros que desenvolvam a sua actividade 
profissional principal e com carácter de permanência em instituições de 
saúde sedeadas na área de influência da Escola Superior de Enfermagem 
de Lisboa» deve ler -se «25  % das vagas — sete (7) — serão afectadas 
prioritariamente a enfermeiros que desenvolvam a sua actividade pro-
fissional principal e com carácter de permanência em instituições de 
saúde sedeadas na área de influência da Escola Superior de Enfermagem 
de Lisboa».

No n.º 6.2.3, onde se lê «25  % das vagas — dez (10) — serão afecta-
das prioritariamente a enfermeiros provenientes de instituições de saúde 
que tinham Protocolos de Formação com as quatro Ex -escolas Superiores 
de Enfermagem Públicas de Lisboa, no máximo de duas (2) vagas por 
Instituição (anexo V — Listagem das instituições)» deve ler -se «25  % 
das vagas — oito (8) — serão afectadas prioritariamente a enfermeiros 
provenientes de instituições de saúde que tinham Protocolos de Formação 
com as quatro ex -Escolas Superiores de Enfermagem Públicas de Lisboa, 
no máximo de duas (2) vagas por Instituição (anexo V — Listagem das 
instituições)».

30 de Abril de 2008. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria 
Filomena Mendes Gaspar. 

 UNIVERSIDADE ABERTA

Reitoria

Despacho (extracto) n.º 13048/2008
Tendo sido requerido o Reconhecimento ao grau de mestre de Valéria 

Mourales Cavalheiro, nos termos e para os efeitos do n.º 6 do artigo 9.º 
do Decreto -Lei n.º 283/83 de 21 de Junho, nomeio os seguintes elementos 
para constituírem o júri:

Presidente — Doutora Ana Maria de Sousa Nascimento Piedade, 
Professora Associada, Departamento de Língua e Cultura Portuguesas, 
Universidade Aberta.

Vogais:
Doutora Maria Teresa Ribeiro Pessoa, Professora Auxiliar, Facul-

dade de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade de Coimbra.
Doutora Rosa Maria Sequeira Piedade, Professora Auxiliar, Departa-

mento de Língua e Cultura Portuguesas, Universidade Aberta.
26 de Março de 2008. — A Pró -Reitora, Carla Padrel de Oliveira. 

 UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Reitoria

Despacho n.º 13049/2008
Nos termos do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 283/83, de 21.06, 

nomeio, para deliberar sobre o pedido de reconhecimento de habilita-
ções ao grau de mestre apresentado nesta Universidade por Carlos Luís 
Marques Castanheira da Cruz, os seguintes elementos:

Doutor Carlos Alberto da Costa Cordeiro, Professor Auxiliar com 
agregação da Universidade dos Açores, que presidirá;

Doutor José Guilherme Reis Leite, Doutorado em História Moderna 
e Contemporânea pela Universidade dos Açores;

Doutora Susana Paula Franco Serpa Silva, Professora Auxiliar da 
Universidade dos Açores.

24 de Abril de 2008. — O Vice -Reitor, José Luís Brandão da Luz. 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Despacho (extracto) n.º 13050/2008
Por despacho do reitor da Universidade do Algarve de 16 -04 -2008:
Licenciado Luís de Brito Janeiro — autorizado o contrato adminis-

trativo de provimento como assistente, em regime de exclusividade, na 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, 
por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir de 9 de Feve-
reiro de 2008, pelo período de seis anos, prorrogáveis por um biénio, 
a auferir a remuneração mensal ilíquida correspondente ao índice 140, 
considerando -se rescindido o contrato anterior.

29 de Abril de 2008. — A Directora de Serviços de Recursos Humanos, 
Mariana Farrusco. 

 Despacho (extracto) n.º 13051/2008
Por despachos da presidente do conselho directivo da Faculdade de Ci-

ências do Mar e do Ambiente, proferidos por delegação de competências:

De 11 -04 -2008:

Doutor Manuel Seixas Afonso Dias, professor auxiliar, da Faculdade 
de Ciências do Mar e do Ambiente — autorizada a equiparação a bolseiro 
no País durante o período de 20 -04 a 25 -04 -2008.

De 21 -04 -2008:

Doutor Joaquim Manuel Freire Luís, professor auxiliar, da Faculdade 
de Ciências do Mar e do Ambiente — autorizada a equiparação a bolseiro 
fora do País durante o período de 13 -05 a 18 -05 -2008.

De 22 -04 -2008:

Doutor Karim Erzini, professor associado com agregação, da Facul-
dade de Ciências do Mar e do Ambiente — autorizada a equiparação a 
bolseiro fora do País durante o período de 08 -06 a 28 -06 -2008.




