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PARTE A

 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Gabinete do Presidente

Despacho n.º 707/2014
Nos termos dos artigos 11.º, n.º 2 e 16.º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 28 -A/96, 

de 4 de abril, exonero a seu pedido, o Sargento -mor José Arnaldo das 
Neves Rodrigues Gonçalves, das funções no Centro de Comunicações 
da Presidência da República, com efeitos a 31 de dezembro de 2013.

6 de janeiro de 2014. — O Presidente da República, Aníbal Cavaco 
Silva.

207521136 

 Despacho n.º 708/2014
Nos termos dos artigos 11.º, n.º 2 e 16.º, n.os 1 e 2 do Decreto -Lei 

n.º 28 -A/96, de 4 de abril, nomeio o Sargento -ajudante Vitor José Men-

 Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas

Aviso (extrato) n.º 712/2014
O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 33, n.º 1, do 

Decreto -Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, o seguinte:
É concedida ao Tenente -General Francisco António Correia, a Grã-

-Cruz da Medalha de Mérito Militar.
3 de janeiro de 2014. — O Secretário -Geral das Ordens, Arnaldo 

Pereira Coutinho.
207521582 

des Brites Nunes, para exercer funções no Centro de Comunicações 
da Presidência da República, com efeitos a partir de 6 de janeiro e em 
regime de comissão normal.

6 de janeiro de 2014. — O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.
207521055 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Ministro da Presidência e dos Assuntos 
Parlamentares

Despacho n.º 709/2014

Declaração de utilidade pública
O Taekwondo Clube de Santo António dos Cavaleiros, pessoa coletiva 

de direito privado n.º 505258030, com sede em Loures, vem desenvol-
vendo e promovendo, desde 2001, uma relevante atividade desportiva 
de âmbito nacional na modalidade de Taekwondo. Tem participado em 
campeonatos nacionais e internacionais da modalidade, torneios, comba-
tes nos escalões seniores e juniores e em estágios internacionais; refira -se 
também que conta no seu palmarés desportivo com vários títulos de 
campeão nacional. Coopera com diversas entidades, nomeadamente com 
a Federação Portuguesa de Taekwondo, na prossecução dos seus fins.

Por estes fundamentos, conforme exposto na informação 
DAJD/332/2013 do processo administrativo n.º 36/UP/2013 instruído 
na Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Ministros, e no uso 
dos poderes que me foram delegados pelo Primeiro -Ministro através 
do Despacho n.º 6990/2013, de 21 de maio, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 104, de 30 de maio de 2013, declaro a utilidade 
pública do Taekwondo Clube de Santo António dos Cavaleiros, nos ter-
mos do Decreto -Lei n.º 460/77, de 7 de novembro, com a redação dada 
pelo Decreto -Lei n.º 391/2007, de 13 de dezembro, com a recomendação 
constante da informação acima referida.

27 de dezembro de 2013. — O Ministro da Presidência e dos Assuntos 
Parlamentares, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.

207519906 

 Biblioteca Nacional de Portugal

Aviso n.º 713/2014
Para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 12.º, da Lei n.º 12 -A/2008, 

de 27 de fevereiro, conjugado com o artigo 73.º, da Lei n.º 59/2008, de 
11 de setembro, e, ainda, com o n.º 2 da Cláusula 6.ª do Acordo Coletivo 
de Trabalho n.º 1/2009 e Regulamento de Extensão n.º 1 -A/2010, de 
1 de março, torna -se público que, por meu despacho de homologação 

de 19 de dezembro de 2013, foi, na sequência da celebração com esta 
Biblioteca Nacional de Portugal, de contrato de trabalho em funções 
públicas, por tempo indeterminado, dado por concluído, com sucesso, 
o período experimental da trabalhadora Carla Diana Cota Laranjo, na 
carreira/categoria de técnico superior.

6 de janeiro de 2014. — A Diretora -Geral, Maria Inês Cordeiro.
207519282 

 Aviso (extrato) n.º 714/2014
Em cumprimento do estabelecido na alínea d) do n.º 1, do artigo 37.º, 

da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se público que o tra-
balhador António Manuel Lopes Alves, técnico superior do mapa de 
pessoal da Biblioteca Nacional de Portugal, cessou funções por motivo 
de morte, em 16 de dezembro de 2013.

6 de janeiro de 2014. — A Diretora -Geral, Maria Inês Cordeiro.
207519096 

 Despacho (extrato) n.º 710/2014
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 27.º, da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
cessa, a seu pedido, o exercício de funções, em regime de substituição, 
no cargo de direção intermédia de 1.º grau, de Diretor de Serviços da 
Biblioteca Pública de Évora, o Doutor José António Calixto Marques 
de Oliveira.

O presente despacho produz efeitos desde 1 de setembro de 2013.
6 de janeiro de 2014. — A Diretora-Geral, Maria Inês Cordeiro.

207519452 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo

Aviso n.º 715/2014
Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artº251.º e do ar-

tigo 254.º, do anexo I da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro e para 
cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de 
fevereiro, torna -se publico que foi cessada a relação jurídica de emprego 
publico, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, afeto ao mapa de pessoal da Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, durante o 2.º semestre 
do ano de 2013, da seguinte trabalhadora. 




