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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Decreto do Presidente da República n.º 87/2017
de 18 de setembro

O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 5
do artigo 24.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho,
alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1
de setembro, o seguinte:
É confirmada a exoneração do cargo de Vice-Chefe do
Estado-Maior do Exército do Tenente-General José António Carneiro Rodrigues da Costa, efetuada por despacho do
Ministro da Defesa Nacional de 11 de setembro de 2017,
por transitar para a situação de reserva.
Assinado em 12 de setembro de 2017.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
Decreto do Presidente da República n.º 88/2017
de 18 de setembro

O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 5
do artigo 24.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho,
alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de
1 de setembro, o seguinte:
É confirmada a nomeação para o cargo de Vice-Chefe
do Estado-Maior do Exército do Tenente-General Fernando
Celso Vicente de Campos Serafino, efetuada por despacho
do Ministro da Defesa Nacional de 11 de setembro de 2017,
com efeitos a partir da data de tomada de posse.
Assinado em 12 de setembro de 2017.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Sílvio José Pimenta Sampaio, efetuada por despacho do
Ministro da Defesa Nacional de 11 de setembro de 2017,
com efeitos a partir da data de tomada de posse.
Assinado em 12 de setembro de 2017.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Resolução da Assembleia da República n.º 224/2017
Recomenda ao Governo a urgente reabilitação e requalificação
da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, em Almada

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo
que:
1 — Elabore um plano de intervenção com vista à urgente reabilitação e requalificação da Escola Secundária
Fernão Mendes Pinto, no Pragal, Almada, partilhando com
a escola, e demais comunidade educativa, os seus termos
e calendarização.
2 — Remova rapidamente todas as placas de fibrocimento com amianto existentes na escola, de modo a
salvaguardar a saúde de alunos, professores e funcionários.
3 — Assegure para o efeito os meios financeiros necessários e as condições indispensáveis para uma escolaridade
de qualidade.
Aprovada em 19 de julho de 2017.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.

Decreto do Presidente da República n.º 89/2017

Resolução da Assembleia da República n.º 225/2017

de 18 de setembro

Recomenda ao Governo a urgente requalificação da Escola
Básica e Secundária Anselmo de Andrade, em Almada

O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 5
do artigo 24.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho,
alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de
1 de setembro, o seguinte:
É confirmada a exoneração do cargo de Vice-Chefe do
Estado-Maior da Força Aérea do Tenente-General PILAV
João José Carvalho Lopes da Silva, efetuada por despacho
do Ministro da Defesa Nacional de 11 de setembro de 2017,
por transitar para a situação de reserva.
Assinado em 12 de setembro de 2017.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5
do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo
a urgente requalificação da Escola Básica e Secundária
Anselmo de Andrade, em Almada, partilhando com a escola e demais comunidade educativa os seus termos e
calendarização, assegurando para o efeito os meios financeiros necessários e as condições indispensáveis para uma
escolaridade de qualidade.
Aprovada em 19 de julho de 2017.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.

Decreto do Presidente da República n.º 90/2017
de 18 de setembro

O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 5
do artigo 24.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho,
alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de
1 de setembro, o seguinte:
É confirmada a nomeação para o cargo de Vice-Chefe do
Estado-Maior da Força Aérea do Tenente-General PILAV

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Aviso n.º 112/2017
Por ordem superior se torna público que, por notificação
de 26 de setembro de 2016, o Ministério dos Negócios
Estrangeiros do Reino dos Países Baixos notificou terem
os Estados Unidos da América, a 7 de setembro de 2016,

