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PARTE A

 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Gabinete do Presidente

Despacho n.º 758/2013
Nos termos dos artigos 3.º, n.º 1, e 16.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 28 -A/96, de 4 de abril, nomeio assessor da Casa Civil o mestre Ademar Vala 

Marques, com efeitos a 7 de janeiro de 2013.
O referido assessor fica autorizado, nos termos do artigo 18.º, n.º 2, do mesmo diploma, ao exercício de atividades docentes.
2 de janeiro de 2013. — O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.

206655863 

 Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas

Aviso (extrato) n.º 643/2013
O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, o seguinte:
É concedida ao tenente -general Victor Manuel Lourenço Morato a grã -cruz da Medalha de Mérito Militar.
2 de janeiro de 2013. — O Secretário -Geral das Ordens, Arnaldo Pereira Coutinho.

206657053 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros

Despacho n.º 759/2013
Nos termos da alínea b) do nº 1 do Despacho nº 9162/2011, de 15 de 

julho, publicado no Diário da República nº 138, 2ª Série, de 20 de julho, e 
das disposições conjugadas constantes do nº 2 do artigo 7º do Decreto -Lei 
nº 162/2007, de 3 de maio, do artigo 10º do Decreto - Lei nº 2/2012, de 16 
de janeiro, do nº 1 do artigo 34º da Lei nº 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
alterada pela Lei nº 64 -A/2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto -Lei 
nº 269/2009, de 30 de setembro, e pelas Leis nºs 3 -B/2010, de 28 de abril, 
34/2010, de 2 de setembro, 55 -A/2010, de 31 de dezembro, 64 -B/2011, 
de 30 de dezembro, 66/2012, de 31 de dezembro, e 66 -B/2012, de 31 de 
dezembro, dou por finda, com efeitos a partir de 15/02/2013, a comissão 
de serviço, como Consultor Principal do Centro Jurídico (CEJUR), do 
Prof. Doutor David José Peixoto Duarte, com fundamento em atuação 
profissional superveniente inconciliável com o exercício das suas fun-
ções, atentas a missão e as atribuições do CEJUR.

8 de janeiro de 2013. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.

642013 

 Gabinete do Secretário de Estado do Desporto 
e Juventude

Aviso n.º 644/2013

Publicitação de requerimento

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º do 
Decreto -Lei n.º 248 -B/2008, de 31 de dezembro, torna -se público que 

o requerimento para renovação do estatuto de utilidade pública despor-
tiva, apresentado pela Federação Portuguesa de Voleibol, se encontra 
publicitado na página electrónica do Instituto Português do Desporto e 
Juventude, I.P. (www.ipdj.pt).

14 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado do Desporto e 
Juventude, Alexandre Miguel Cavaco Picanço Mestre.

102013 

 Aviso n.º 645/2013

Publicitação de requerimento
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, torna-se público que 
o requerimento para renovação do estatuto de utilidade pública despor-
tiva, apresentado pela Federação Portuguesa de Orientação, se encontra 
publicitado na página electrónica do Instituto Português do Desporto e 
Juventude, I.P. (www.ipdj.pt).

17 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado do Desporto e 
Juventude, Alexandre Miguel Cavaco Picanço Mestre.

92013 

 Aviso n.º 646/2013

Publicitação de requerimento
Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º do 

Decreto -Lei n.º 248 -B/2008, de 31 de dezembro, torna -se público que o 
requerimento para renovação do estatuto de utilidade pública desportiva, 
apresentado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, 
se encontra publicitado na página electrónica do Instituto Português do 
Desporto e Juventude, I.P. (www.ipdj.pt).

17 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado do Desporto e 
Juventude, Alexandre Miguel Cavaco Picanço Mestre.
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