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PARTE D
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Despacho n.º 10871/2017

da escrivã adjunta Ana Paula Pereira Gaspar do Gabinete de Apoio ao
Conselho de Gestão da Comarca de Lisboa, com efeitos a partir de 20
de novembro de 2017.

Nos termos dos n. 1 e 2 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 545/99, de
14 de dezembro, após a prévia audição do Senhor Vice-Presidente João
Pedro Caupers, nomeio a Mestre Sónia Cristina Carvalho Rodrigues para
exercer funções de secretária do Gabinete do Vice-Presidente do Tribunal
Constitucional, com efeitos a partir de 1 de dezembro de 2017.

21 de novembro de 2017. — O Presidente do Tribunal da Relação,
Orlando Santos Nascimento.
310942293

29 de novembro de 2017. — O Presidente do Tribunal Constitucional,
Manuel da Costa Andrade.
310966156

MINISTÉRIO PÚBLICO

os

TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

Procuradoria-Geral da República
Conselho Superior do Ministério Público

Despacho n.º 10872/2017

Despacho (extrato) n.º 10873/2017

Por Despacho de 27 de outubro de 2017, determinei, ao abrigo do
disposto no n.º 3, do Despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado
da Administração Judiciária, de 14 de janeiro de 2005, e de acordo com
o preceituado no artigo 54.º, do Estatuto dos Funcionários de Justiça,
aprovado pelo Dec. Lei n.º 343/99, de 26 de agosto, a nomeação, em
regime de comissão de serviço, para o Tribunal da Relação de Lisboa,

Licenciado Pedro da Silva Antunes procurador da República a exercer
as funções no Juízo de Família e Menores da Comarca de Lisboa, cessa
funções por efeito de aposentação/jubilação.
20 de novembro de 2017. — O Secretário da Procuradoria-Geral da
República, Carlos Adérito da Silva Teixeira.
310939118

PARTE E
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Édito n.º 285/2017
Em conformidade com o artigo 11.º-A dos Estatutos desta Caixa, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97 de 29/7, se declara
que, para habilitação edital ao subsídio de € 222,82, constituído por
Felisbela Santos, sócia desta Caixa n.º 14716, falecida em 18/05/2016
e legado a Maria Helena Aguilar Guerra, desconhecendo-se o seu paradeiro, correm éditos de trinta dias a contar da data da publicação deste
anúncio no “Diário da República” citando a beneficiária referida, ou
em caso de falecimento desta, os seus representantes sucessórios ou,
não os havendo, outros herdeiros da sócia a deduzirem a sua habilitação
naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados, se decidir
sobre o seu pagamento.
6/11/2017. — O Administrador-Delegado, Alípio Magalhães Fernandes.
310939442

Édito n.º 287/2017
Em conformidade com o artigo 11.º-A dos Estatutos desta Caixa,
na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97 de 29/7, se
declara que, para habilitação edital ao subsídio de € 197,83, constituído
por Maria Eduarda Martins Antunes, sócia desta Caixa n.º 15484, falecida em 23/06/2016 e legado a Margarida dos Anjos Martins Antunes,
desconhecendo-se o seu paradeiro, correm éditos de trinta dias a contar
da data da publicação deste anúncio no Diário da República citando a
beneficiária referida, ou em caso de falecimento desta, os seus representantes sucessórios ou, não os havendo, outros herdeiros da sócia
a deduzirem a sua habilitação naquele prazo, a fim de, apreciados os
direitos invocados, se decidir sobre o seu pagamento.
8 de novembro de 2017. — O Administrador-Delegado, Alípio
Magalhães Fernandes.
310939556
Édito n.º 288/2017

Em conformidade com o artigo 11.ºA dos Estatutos desta Caixa, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97 de 29/7, se declara
que, para habilitação edital ao subsídio de € 211,47, constituído por
Maria Lurdes Viegas Guardado Matos, sócia desta Caixa n.º 14353,
falecida em 25/04/2017 e legado a Sérgio Rui Araújo Matos, também já
falecido, correm éditos de trinta dias a contar da data da publicação deste
anúncio no Diário da República citando os representantes sucessórios
do beneficiário referido ou, não os havendo, os herdeiros da sócia, a
deduzirem a sua habilitação naquele prazo, a fim de, apreciados os
direitos invocados, se decidir sobre o seu pagamento.

Em conformidade com o artigo 11.ºA dos Estatutos desta Caixa, na
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97 de 29/7, se declara
que, para habilitação edital ao subsídio de € 320,90, constituído por
Maria Rosário Marques Poças, sócia desta Caixa n.º 14339, falecida em
07/01/2016 e legado a Francisco Carreia Poças Júnior, desconhecendo-se
o seu paradeiro, correm éditos de trinta dias a contar da data da publicação deste anúncio no Diário da República citando o beneficiário
referido, ou na sua falta a Maria Cândida Marques Cruz Poças, ou na
sua falta a Maria de Lourdes Marques Poças, a Maria Teresa de Jesus
Marques Poças e a Maria da Natividade Marques Poças a deduzirem a
sua habilitação naquele prazo, a fim de, apreciados os direitos invocados,
se decidir sobre o seu pagamento.

8 de novembro de 2017. — O Administrador-Delegado, Alípio Magalhães Fernandes.
310939531

8 de novembro de 2017. — O Administrador-Delegado, Alípio Magalhães Fernandes.
310939726

Édito n.º 286/2017

