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PARTE D

 4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA DE COIMBRA

Despacho n.º 9972/2014
Por despacho da Juíza Presidente da Comarca de Coimbra, profe-

rido em 09 de junho de 2014, ao abrigo do disposto nos artigos 104.º, 
n.º 3 da Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto e 111.º, n.º 2 do Decreto -Lei 

n.º 49/2014, de 27 de março, foi nomeado Administrador Judiciário da 
Comarca de Coimbra o Exmo. Senhor Dr. Vítor Manuel Duarte Mendes, 
com efeitos imediatos.

9 de junho de 2014. — A Juíza Presidente do Tribunal da Comarca 
de Coimbra, Dr.ª Isabel Matos Namora.

207999873 

PARTE E

 CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA

Louvor n.º 422/2014
Ao cessar funções, expressamos o nosso público agradecimento ao 

secretariado que acompanhou o IV Mandato do Conselho Nacional de 
Ética para as Ciências da Vida, em Louvor aprovado na reunião plenária 
de 21 de julho de 2014.

Louvamos a Secretária Executiva do Conselho, Dra. Cíntia Eugénia 
Monterde de Jesus Águas Pereira, pela inestimável dedicação, invulgar 
capacidade de trabalho, lealdade e profissionalismo no exercício das 
funções que lhe foram confiadas. No decurso do mandato a Dra. Cíntia 
Águas Pereira deu provas de uma extraordinária competência na co-
ordenação do secretariado, o que contribuiu ativamente para o desen-
volvimento da missão do Conselho. Estas razões, aliadas a qualidades 
pessoais e de relacionamento exemplares, bem como a sua inexcedível 
dedicação à causa pública, levam -nos a conferir este público louvor e 
a testemunhar -lhe o nosso agradecimento pessoal.

Louvamos igualmente a assessora do Conselho, Dra. Joana Diniz 
Braga Gonçalves da Cunha, pelo zelo, dedicação, lealdade e compe-
tência com que desempenhou as funções que lhe foram atribuídas, 
evidenciando sempre um excecional sentido de responsabilidade e ele-
vadas qualidades pessoais e humanas, o que contribuiu ativamente para 
o desenvolvimento da missão do Conselho e que de forma pública e 
reconhecida agradecemos.

Um especial louvor ainda à Senhora Mafalda Sofia da Conceição Costa 
Ramos pela forma dedicada, empenhada, diligente e extraordinariamente 
competente como prestou apoio na área administrativa e financeira do 
Conselho, o que contribuiu ativamente para o desenvolvimento da missão 
desta entidade e que de forma pública e reconhecida agradecemos.

21 de julho de 2014. — O Presidente do Conselho Nacional de Ética 
para as Ciências da Vida, Miguel Joaquim Santos Lima Oliveira da 
Silva. — O Vice -Presidente do Conselho Nacional de Ética para as 
Ciências da Vida, Michel Marie Joseph Gabriel Renaud.

207993724 

 ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE LISBOA

Edital n.º 698/2014

Resultado da eleição do Presidente da Escola Superior
 de Enfermagem de Lisboa

1 — O presente edital formaliza o anúncio público do resultado da 
eleição do Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa 
(ESEL), de acordo com o disposto no artigo 7.º do Regulamento da 
Eleição do Presidente da ESEL aprovado pelo Conselho Geral desta 
Escola em 26 de Abril de 2010.

2 — O Conselho Geral na sua reunião de 17 de julho de 2014, com a 
presença de 13 membros, procedeu à referida eleição, do único candidato, 
Maria Filomena Mendes Gaspar, com o seguinte resultado:

Votos a favor 13

3 — Foi assim eleita, por unanimidade, Presidente da Escola Superior 
de Enfermagem de Lisboa, para o quadriénio 2014 -2018, a Professora 
Doutora Maria Filomena Mendes Gaspar.

4 — Os presentes resultados, inscritos na ata da reunião eleitoral, são 
enviados ao Ministro da tutela para homologação.

5 — O Presidente do Conselho Geral dará posse à Presidente da 
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, em regra, nos dez dias úteis 
seguintes à comunicação da homologação.

24 de julho de 2014. — A Presidente, Maria Filomena Mendes Gaspar.
207992185 

 UNIVERSIDADE ABERTA

Despacho (extrato) n.º 9973/2014
Por despacho de 14 de julho de 2014 do Reitor da Universidade 

Aberta e nos termos do disposto nos artigos 35.º a 41.º do Código do 
Procedimento Administrativo e da alínea a) do n.º 1 do artigo 50.º do 
ECDU e da alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º dos Estatutos da UAb, 
é delegado no Professor Doutor Adérito Fernandes Marcos, professor 
catedrático da Universidade Aberta, a presidência do júri do concurso 
para uma vaga de professor auxiliar, na área cientifica de Informática, 
grupo de disciplinas de Sistemas Interativos Digitais.

A presente delegação produz efeitos a partir da data do despacho 
reitoral.

23 de julho de 2014. — A Administradora, Olga Cristina Pacheco 
Silveira.

207989601 

 UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA LUÍS DE CAMÕES

Anúncio n.º 200/2014
De acordo com o disposto pelos artigos 75.º a 80.º do Decreto -Lei 

n.º 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-
-Lei n.º 115/2013, de 7 de agosto, da Deliberação n.º 2392/2013, de 
12 de novembro, da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior, a CEU — Cooperativa de Ensino Universitário, CRL, vem 
publicar a alteração ao plano de estudos do curso de mestrado integrado 
em Arquitetura depois de acreditado pelo Conselho de Administração da 
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior na sua reunião 
de 5 de junho de 2014 e registado na Direção -Geral do Ensino Superior 


