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 Deliberação (extracto) n.º 2532/2008
O Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, na sua 

sessão de 10 de Setembro de 2008, deliberou renovar as delegações de 
competência no Senhor Juiz Conselheiro Manuel Fernando dos Santos 
Serra, Presidente deste Conselho, para o que se reafirma o que consta 
das deliberações anteriormente tomadas sobre a matéria, designadamente 
as de 31 de Maio de 2004, 28 de Junho de 2004 e 20 de Junho de 2005, 
publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.os 140, de 16 de Junho 
de 2004, a p. 9120, 162, de 12 de Julho de 2004, a p. 10 538, e 125, de 
1 de Julho de 2005, a p. 9678, respectivamente.

11 de Setembro de 2008. — O Presidente, Manuel Fernando dos 
Santos Serra. 

 Deliberação (extracto) n.º 2533/2008

Por deliberação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais de 10 de Setembro de 2008:

a) Dadas por findas, com efeitos a 1 de Outubro de 2008, as situ-
ações de destacamento, afectação e acumulação de serviço de juízes 
dos tribunais administrativos e fiscais de 1.ª instância, anteriormente 
determinadas pelo Conselho;

b) Movimentados, com efeitos a 1 de Outubro de 2008, os juízes dos 
tribunais administrativos e fiscais de 1.ª instância, como segue:

1) Dr. António Silva Ribeiro, juiz de direito, em exercício de funções, 
como auxiliar, no TAC de Lisboa, a aguardar colocação nos termos da 
deliberação de 18 de Julho de 2007 — colocado no quadro do mesmo 
Tribunal.

2) Dr. Paulo Filipe Ferreira Carvalho, juiz de direito, em exercício 
de funções no TAF de Almada (área administrativa) — destacado 
para o Juízo Liquidatário do TT de Lisboa, mantendo o lugar de 
origem.

3) Dr. Joaquim Manuel Charneca Condesso, juiz de direito, em 
exercício de funções no TAF de Lisboa (área tributária) — destacado 
para o Juízo Liquidatário do TT de Lisboa, mantendo o lugar de 
origem.

4) Dr. António Vieira da Silva Parreira Cabral Infante de la Cerda, 
juiz de direito, em exercício de funções no TAF de Lisboa (área 
tributária) — destacado para o Juízo Liquidatário do TT de Lisboa, 
mantendo o lugar de origem.

5) Dr.ª Irene Isabel Gomes das Neves, juíza de direito, em exercício 
de funções no TAF do Porto (área administrativa) — colocada no TAF 
do Porto (área tributária).

6) Dr. Mário Manuel Feliciano Rebelo, juiz de direito, em exer-
cício de funções no TAF de Leiria (área tributária) — destacado 
para o Juízo Liquidatário do TAF de Leiria, mantendo o lugar de 
origem.

7) Dr. Nuno Maria e Sousa Coutinho, juiz de direito, em exercício de 
funções no TAF de Braga (área administrativa) — colocado no TAF do 
Porto (área administrativa).

8) Dr.ª Maria Alexandra Alendouro Ribeiro, juíza de direito, em 
exercício de funções no TAF de Viseu (área administrativa) — colocada 
no TAF de Aveiro (área administrativa).

9) Dr.ª Maria Cristina Flora Santos, juíza de direito, em exercício 
de funções no TAF de Almada (área tributária) — colocada no TAF de 
Lisboa (área tributária).

10) Dr. Joaquim Pereira do Cruzeiro, juiz de direito, em exercício de 
funções no TAF de Leiria (área administrativa) — colocado no TAF de 
Coimbra (área administrativa).

11) Dr. Helder Frazão da Costa Vieira Bonito, juiz de direito, em exer-
cício de funções no TAF de Castelo Branco (área administrativa) — co-
locado no TAF de Leiria (área administrativa).

12) Dr. Paulo Augusto Cardoso de Moura, juiz de direito, em exercício 
de funções no TAF de Braga (área administrativa) — colocado no TAF 
do Porto (área administrativa).

13) Dr. José Vital Brito Lopes, juiz de direito, em exercício de fun-
ções no TAF de Castelo Branco (área tributária) — colocado no TAF 
de Lisboa (área tributária).

14) Dr.ª Catarina Alexandra Amaral Azevedo de Almeida e Sousa, 
juíza de direito, em exercício de funções no TAF de Lisboa (área 
tributária) — destacada para o Juízo Liquidatário do TT de Lisboa, 
mantendo o lugar de origem.

15) Dr.ª Maria Helena Barbosa Ferreira Canelas, juíza de direito, em 
exercício de funções no TAF de Coimbra (área administrativa) — co-
locada no TAF de Aveiro (área administrativa).

16) Dr.ª Ana Cristina Gomes Marques Goinhas Patrocínio, 
juíza de direito, em exercício de funções no TAF do Porto (área 
administrativa) — destacada para o Juízo Liquidatário do TAF do Porto, 
mantendo o lugar de origem.

17) Dr.ª Deolinda Maria Manilha Oliveira, juíza de direito, em 
exercício de funções no TAF de Lisboa (área tributária) — destacada 
para o Juízo Liquidatário do TT de Lisboa, mantendo o lugar de 
origem.

18) Dr.ª Cláudia Sofia Martins Henriques de Almeida, juíza de direito, 
em exercício de funções no TAF de Lisboa (área tributária) — destacada 
para o Juízo Liquidatário do TT de Lisboa, mantendo o lugar de ori-
gem.

19) Dr. Pedro Augusto Carrilho da Silva Bento, juiz de direito, em 
exercício de funções no TAF de Sintra (área tributária) — destacado 
para o Juízo Liquidatário do TT de Lisboa, mantendo o lugar de ori-
gem.

20) Dr.ª Maria Cremilde Abreu Pinheiro Miranda Alves de Al-
meida, juíza de direito, em exercício de funções no TAF de Sintra (área 
tributária) — destacada para o Juízo Liquidatário do TT de Lisboa, 
mantendo o lugar de origem.

21) Dr.ª Cristina Alexandra Paulo Coelho da Silva, juíza de direito, em 
exercício de funções no TAF de Lisboa (área administrativa) — colocada 
no TAF de Almada (área tributária).

22) Dr.ª Maria do Rosário Meneses da Silva Pais, juíza de direito, em 
exercício de funções no TAF de Leiria (área tributária) — colocada no 
TAF de Almada (área tributária) e destacada para o Juízo Liquidatário 
do TAF de Leiria, mantendo o lugar de origem.

23) Dr.ª Margarida Maria da Costa Reis Canada de Abreu, 
juíza de direito, em exercício de funções no TAF de Lisboa (área 
administrativa) — destacada para o TT de Lisboa, mantendo o lugar 
de origem.

24) Dr. José Adelino Cardoso Ferreira Gapo, juiz de direito, em exer-
cício de funções no TAF de Leiria (área administrativa) — colocado no 
TAF de Coimbra (área administrativa).

25) Dr.ª Ana Cristina Gomes de Carvalho, juíza de direito, em exer-
cício de funções no TAF de Sintra (área administrativa) — destacada 
para o TT de Lisboa, mantendo o lugar de origem.

26) Dr.ª Ana Maria Marques Flórido Pinhol, juíza de direito, em 
exercício de funções no TAF de Sintra (área administrativa) — des-
tacada para o Juízo Liquidatário do TAF de Sintra, mantendo o lugar 
de origem.

27) Dr.ª Isabel Maria Vaz Martins Fernandes Gomes Ferreira, 
juíza de direito, em exercício de funções no TAF de Sintra (área 
administrativa) — destacada para o Juízo Liquidatário do TAF de Sin-
tra, mantendo o lugar de origem.

28) Dr.ª Maria Joana de Meneses e Lorena de Sèves, juíza de direito, 
em exercício de funções no TAF de Leiria (área administrativa) — co-
locada no TAF de Almada (área tributária).

29) Dr. Paulo Manuel Santos Alhinho, juiz de direito, em exercício 
de funções no TAF de Viseu (área administrativa) — colocado no TAF 
de Aveiro (área tributária).

30) Dr.ª Maria Celeste Gomes Oliveira, juíza de direito, em exercí-
cio de funções no TAF de Penafiel (área administrativa) — destacada 
para o Juízo Liquidatário do TAF do Porto, mantendo o lugar de 
origem.

31) Dr. Carlos Alexandre Morais de Castro Fernandes, juiz de direito, 
em exercício de funções no TAF de Braga (área administrativa) — co-
locado no TAF de Castelo Branco (área administrativa).

32) Dr.ª Hélia Maria Correia Gameiro Silva, juíza de direito, em 
exercício de funções no TAF de Leiria (área tributária) — destacada 
para o Juízo Liquidatário do TAF de Leiria, mantendo o lugar de 
origem.

33) Dr.ª Maria Teresa Caiado Fernandes Correia, juíza de direito, 
em exercício de funções no TAF de Beja (área administrativa e 
tributária) — colocada no TAF de Beja (área administrativa).

34) Dr.ª Maria Manuela Vieira Dias Lopes, juíza de direito, em exer-
cício de funções no TAF de Viseu (área tributária) — colocada no TAF 
de Leiria (área tributária) e destacada para o Juízo Liquidatário do TAF 
de Sintra, mantendo o lugar de origem.

35) Dr.ª Maria da Conceição Pereira Soares, juíza de direito, em 
exercício de funções no TAF de Braga (área administrativa) — colocada 
no TAF de Braga (área tributária) e destacada para o Juízo Liquidatário 
do TAF do Porto, mantendo o lugar de origem.

36) Dr. Manuel Escudeiro dos Santos, juiz de direito, em exercício 
de funções no TAF de Viseu (área tributária) — colocado no TAF de 
Loulé (área tributária).

37) Dr.ª Susana Maria Reis Moniz Barreto, juíza de direito, em exer-
cício de funções no TAF de Viseu (área tributária) — colocada no TAF 
de Beja (área tributária).

38) Dr. Quintino Lopes Ferreira, juiz de direito, em exercício de 
funções no TAF de Penafiel (área administrativa) — colocado no TAF 
de Leiria (área administrativa).

39) Dr.ª Maria de Lurdes Delfino Toscano, juíza de direito, em exer-
cício de funções no TAF de Viseu (área tributária) — colocada no TAF 
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de Leiria (área tributária) e destacada para o TT de Lisboa, mantendo 
o lugar de origem.

40) Dr. Victor Adelino Pires Domingues, juiz de direito, em exercício 
de funções no TAF de Penafiel (área administrativa) — colocado no 
TAF de Viseu (área tributária).

41) Dr.ª Ana Cristina Chinita Rodrigues Lança Casimiro, 
juíza de direito, em exercício de funções no TAF de Loulé (área 
administrativa) — colocada, como auxiliar, no TAF de Sintra (área 
administrativa e tributária).

42) Dr. Bernardo José Correia Afonso, juiz de direito, em exercício de 
funções no TAF de Penafiel (área tributária) — colocado, como auxiliar, 
no TAF de Mirandela (área administrativa e tributária).

c) Fixado em 48 horas, após 1 de Outubro de 2008, o prazo para a 
posse, perante os presidentes dos respectivos tribunais.

11 de Setembro de 2008. — O Presidente, Manuel Fernando dos 
Santos Serra. 

 MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria-Geral da República

Despacho (extracto) n.º 23727/2008
Por meu despacho de 8 de Julho de 2008
Licenciada Elsa Maria Diniz Jerónimo Silva Benito Garcia, assessora 

principal do quadro de pessoal dos Serviços de Apoio Técnico e Admi-
nistrativo da Procuradoria -Geral da República, a exercer, em comissão 
de serviço, o cargo de Chefe de Divisão de Planeamento, Organização 
e Informática — renovada a comissão de serviço que vem exercendo, 
com efeitos a 28 de Setembro de 2008.

11 de Setembro de 2008. — O Secretário, Carlos José de Sousa 
Mendes. 

PARTE E

 BANCO DE PORTUGAL

Aviso n.º 23651/2008
O Banco de Portugal leva ao conhecimento do público que, a partir 

de 18 de Setembro de 2008, vai colocar em circulação uma moeda 
corrente comemorativa, com o valor facial de €2, alusiva aos «60 Anos 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos».

A distribuição desta moeda será efectuada por intermédio das Tesou-
rarias do Banco de Portugal e das Instituições de Crédito.

As principais características da supracitada moeda foram aprovadas 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 54/2008, de 6 de Março.

9 de Setembro de 2008. — Os Administradores: Maria Teodora 
Cardoso — Vítor Rodrigues Pessoa.
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 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO

Aviso n.º 23652/2008
Para os devidos efeitos, torna-se público que, de acordo com os Estatutos da 

Escola Superior de Enfermagem do Porto, aprovados pelo Despacho Normativo 
n.º 8/2006, de 17 de Agosto, e em face do resultado do acto eleitoral realizado 
em 6 de Novembro de 2006, bem como, da eleição realizada na primeira reunião 
do Conselho Pedagógico, ocorrida em 5 de Janeiro de 2007, foram nomeados 
para integrar este órgão de gestão os seguintes membros, na qualidade de:

Presidente — Maria do Carmo Alves da Rocha, professora coordenadora;
Vice-Presidente — Ana Paula dos Santos Jesus Marques França, 

professora coordenadora;

Representante dos professores:
Isilda Maria Oliveira Carvalho Ribeiro, professora adjunta;
Maria Cândida Morato Pires Koch, professora adjunta;
Representante dos assistentes:
Márcia Antonieta Carvalho da Cruz, assistente de 2.º triénio;
Rui Pedro Gomes Pereira, assistente de 1.º triénio;
Representante dos estudantes:
Sérgio Pedro Nascimento Magalhães, aluno do curso de licenciatura 

em enfermagem;
Luciana Filipa Noval Moreira, aluna do curso de licenciatura em 

enfermagem;
Anabela Lopes Faria, aluna do curso de licenciatura em enfermagem;
Joana Isabel Ramos Vieira, aluna do curso de licenciatura em en-

fermagem;
Emiliana do Vale Lima Pereira, aluna do curso de licenciatura em 

enfermagem;
Inês Alves da Rocha e Silva Rocha, aluna do curso de licenciatura 

em enfermagem;
30 de Abril de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo, Paulo 

José Parente Gonçalves. 

 Aviso n.º 23653/2008
Para os devidos efeitos, torna-se público que, de acordo com os 

Estatutos da Escola Superior de Enfermagem do Porto, aprovados pelo 
Despacho Normativo n.º 8/2006, de 17 de Agosto, integra o conselho 
administrativo da ESEP, a vice-presidente do conselho directivo Maria 
Manuela Ferreira Pereira da Silva Martins, por mim designada em 27 
de Março de 2007.

30 de Abril de 2007. — O Presidente do Conselho Directivo, Paulo 
José Parente Gonçalves. 

 Aviso n.º 23654/2008
Para os devidos efeitos, torna -se público que, de acordo com os 

Estatutos da Escola Superior de Enfermagem do Porto, aprovados pelo 
Despacho Normativo n.º 8/2006, de 17 de Agosto, e em face do resultado 
do acto eleitoral realizado em 6 de Novembro de 2006, bem como, da 
eleição realizada na primeira reunião da assembleia de escola, ocorrida 
em 9 de Janeiro de 2007, foram nomeados para integrar este órgão de 
gestão da ESEP, na qualidade de:

Mesa da assembleia de escola:
Vice -presidente — António Luís Rodrigues Faria de Carvalho, 

professor -coordenador.
Secretária — Ana Paula Prata Amaro de Sousa, professora -adjunta.
Vogal — Fernando Carlos da Silva Cardinal, auxiliar de apoio e 

vigilância.
Vogal — Ana Luísa Soares Paupério, aluna do curso de licenciatura 

em Enfermagem.

Representante do pessoal docente:
Maria do Céu Aguiar Barbieri de Figueiredo, professora-

-coordenadora.
Marisa Conceição Gomes Lourenço Ribeiro, professora -adjunta.
Ana Paula Silva Rocha Cantante, professora -adjunta.
Júlia Maria Sousa Neto, professora -adjunta.
José Miguel dos Santos Castro Padilha, professor -adjunto.

Representante do pessoal não docente:
Luís Alexandre de Sousa Oliveira, técnico profissional especialista 

principal de BD.
Maurício da Silva Barbosa, assistente administrativo especialista.
Sérgio Filipe Pinto Malta, técnico profissional de 2.ª classe.
Fernando Carlos da Silva Cardinal, auxiliar de apoio e vigilância.

Representante dos estudantes:
Juliana Cristina Araújo Teixeira, aluna do curso de licenciatura em 

Enfermagem.
Ana Luísa Abreu de Sousa, aluna do curso de licenciatura em En-

fermagem.
Maria Luís Soares Paupério, aluna do curso de licenciatura em En-

fermagem.




