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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

colaboração com as escolas locais, colocando à sua disposição as suas
instalações e os seus meios de transporte:

Gabinete do Primeiro-Ministro

Por estes fundamentos, conforme exposto na informação final do
processo administrativo n.º 12/06B.02.07, instruído na Secretaria-Geral
da Presidência do Conselho de Ministros, declaro-o pessoa colectiva
de utilidade pública, nos termos do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 391/2007, de
13 de Dezembro.

Despacho n.º 27094/2008
Declaração de utilidade pública
O Centro Cultural de Barrô, associação de direito privado
n.º 502326026, com sede na freguesia de Barrô, concelho de Águeda:
Presta úteis e contínuos serviços à comunidade, nomeadamente junto
da população da região onde se insere, ao promover, através de uma
pluralidade de iniciativas, o desenvolvimento do desporto e do teatro;
Destaca-se a incidência especial que é dedicada ao andebol, ao futsal
e ao teatro amador. Organiza também, neste âmbito, actividades desportivas e recreativas que movimentam um considerável número de
habitantes do concelho;
Coopera com as mais diversas entidades públicas e privadas e com a
Administração, ao nível local:
Por estes fundamentos, conforme exposto na informação final do
processo administrativo n.º 46/05 B.02.07, instruído na Secretaria-Geral
da Presidência do Conselho de Ministros, declaro-o pessoa colectiva
de utilidade pública, nos termos do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 391/2007, de
13 de Dezembro.
20 de Outubro de 2008. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.
Despacho n.º 27095/2008
Declaração de utilidade pública
O Grupo Desportivo de Calvão, associação de direito privado
n.º 501509798, com sede na freguesia de Calvão, concelho de Vagos:
Presta, junto da população da região onde se insere, relevantes e reiterados serviços à sociedade, ao promover, através de uma pluralidade de
acções, o desenvolvimento do desporto. Sobressai a incidência especial
que é dedicada às modalidades de futebol e futsal, mobilizando um
número considerável de praticantes. Organiza também, neste âmbito,
actividades que movimentam um apreciável número de residentes do
concelho;
Coopera, de modo relevante, com as mais diversas entidades públicas
e privadas e com a Administração, ao nível local. Aqui, destaca-se a
colaboração com as escolas locais, colocando à sua disposição meios
de transporte e as suas instalações:
Por estes fundamentos, conforme exposto na informação final do
processo administrativo n.º 59/05B.02.07, instruído na Secretaria-Geral
da Presidência do Conselho de Ministros, declaro-o pessoa colectiva
de utilidade pública, nos termos do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 391/2007, de
13 de Dezembro.
20 de Outubro de 2008. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.
Despacho n.º 27096/2008
Declaração de utilidade pública
O Desportivo de Leça do Balio, associação de direito privado
n.º 501122362, com sede na freguesia de Leça do Balio, concelho de
Matosinhos:
Presta, junto da população da região onde se insere, relevantes e
renovados serviços à sociedade, ao promover o desenvolvimento do
desporto. Sobressai a incidência especial que é dedicada às modalidades
de futebol e futsal, mobilizando um número considerável de praticantes,
em que, para além de participar em competições organizadas, desenvolve
relevante actividade ao nível da formação das camadas mais jovens.
Analogamente, organiza, neste âmbito, actividades que movimentam
um apreciável número de residentes do concelho;
Coopera, de modo relevante, com as mais diversas entidades públicas
e privadas e com a Administração, ao nível local. Aqui, destaca-se a

20 de Outubro de 2008. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.
Despacho n.º 27097/2008
Declaração de utilidade pública
A Escola Desportiva e Cultural de Gondomar, associação de direito
privado n.º 504984853, com sede na freguesia de Baguim do Monte,
concelho de Gondomar:
Presta frutuosos e reiterados serviços à comunidade, nomeadamente
junto da população da região onde se insere, ao promover, através de uma
pluralidade de iniciativas, o desenvolvimento do desporto. Destaca-se a
incidência especial que é dedicada ao futsal e ao voleibol, envolvendo
atletas de todos os escalões etários. Organiza também, neste âmbito,
actividades que movimentam um apreciável número de residentes do
concelho;
Coopera, de modo relevante, com as mais diversas entidades públicas
e privadas e com a Administração, ao nível local:
Por estes fundamentos, conforme exposto na informação final do
processo administrativo n.º 27/04B.02.07, instruído na Secretaria-Geral
da Presidência do Conselho de Ministros, declaro-a pessoa colectiva
de utilidade pública, nos termos do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 391/2007, de
13 de Dezembro.
20 de Outubro de 2008. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.
Despacho n.º 27098/2008
Declaração de utilidade pública
A Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Paredes de Coura,
associação de direito privado n.º 500925224, com sede na freguesia de
Paredes de Coura, concelho de Paredes de Coura:
É uma associação de âmbito local que, junto da população da
região onde se insere, nomeadamente a mais jovem, se dedica à
promoção e divulgação, através de uma pluralidade de iniciativas,
do património e das tradições locais. Destaca-se a relevância que é
dedicada ao desporto, ao teatro, às danças, às caminhadas pedestres, à
solidariedade social, às actividades corais e de folclore e à etnografia
e arqueologia. Actividades que movimentam um apreciável número
de residentes do concelho;
Coopera, de modo relevante, com a administração central e local:
Por estes fundamentos, conforme exposto na informação final do
processo administrativo n.º 2/01B.02.07, instruído na Secretaria-Geral
da Presidência do Conselho de Ministros, declaro-a pessoa colectiva
de utilidade pública, nos termos do Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de
Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 391/2007, de
13 de Dezembro.
20 de Outubro de 2008. — O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

Gabinete do Secretário-Geral do Sistema
de Informações da República Portuguesa
Louvor n.º 652/2008
O licenciado João do Carmo Ataíde da Câmara exerceu funções como
director do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) entre

