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(114) A propósito da qualificação jurídica do estatuto de utilidade
pública desportiva — delegação de poderes, devolução de poderes ou
instrumento de publicização dos poderes federativos —, cf. Alexandra
Pessanha, ob. cit., pp. 101-108, e, da mesma autora, «Reflexões sobre
a natureza e o regime jurídico das federações desportivas», em Estudos
em Homenagem a Cunha Rodrigues, vol. II, Coimbra Editora, 2001,
pp. 477-483.
Este parecer foi votado na sessão do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República de 25 de Novembro de 2004.
José Adriano Machado Souto de Moura — Manuel Joaquim de Oliveira Pinto Hespanhol (relator) — Maria de Fátima da Graça Carvalho — Manuel Pereira Augusto de Matos — José António Barreto
Nunes — Paulo Armínio de Oliveira e Sá — Alberto Esteves Remédio — Mário António Mendes Serrano — Maria Fernanda dos Santos
Maçãs.
(Este parecer foi homologado por despacho do Secretário de
Estado do Desporto e Reabilitação de 6 de Janeiro de 2005.)
Está conforme.
Lisboa, 21 de Fevereiro de 2005. — O Secretário, Carlos José de
Sousa Mendes.
Rectificação n.o 371/2005. — Por ter saído com inexactidão a
data de votação do parecer publicado no Diário da República, 2.a série,
n.o 39, de 24 de Fevereiro de 2005, rectifica-se que onde se lê «Este
parecer foi votado na sessão do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República de 23 de Outubro de 2003.» deve ler-se
«Este parecer foi votado na sessão do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República de 23 de Setembro de 2004».
25 de Fevereiro de 2005. — O Secretário, Carlos José de Sousa
Mendes.

UNIVERSIDADE DOS AÇORES
Despacho n.o 5224/2005 (2.a série). — Por despacho do reitor
da Universidade dos Açores de 28 de Janeiro de 2005, é autorizado
o contrato de bolsa de investigação com Nélson Silva Sabino, com
a remuneração mensal de E 1295, a que acrescerá o IVA que for
devido, por urgente conveniência de serviço, com a duração de um
ano, com efeitos desde 1 de Fevereiro de 2005. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Fevereiro de 2005. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia.

Reitoria
Despacho n.o 5225/2005 (2.a série). — Designo, nos termos do
artigo 56.o do Estatuto da Carreira Docente Universitária (Decreto-Lei n.o 448/79, de 13 de Novembro, com a redacção da Lei n.o 19/80,
de 16 de Julho), o júri das provas de aptidão pedagógica e capacidade
científica requeridas pelo licenciado Eduardo Costa Duarte Ferreira,
assistente estagiário da Universidade dos Açores:
Presidente — Doutora Gilberta Margarida de Medeiros Pavão
Nunes Rocha, professora catedrática da Universidade dos Açores (por delegação do presidente do conselho científico).
Vogais:
Doutor Vítor Manuel Matias Ferreira, professor catedrático
aposentado do Instituto Superior de Ciências do Trabalho
e da Empresa.
Doutor António Firmino da Costa, professor auxiliar do
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa.
24 de Janeiro de 2005. — O Vice-Reitor, José Luís Brandão da
Luz.

Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo
Aviso n.o 2480/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do conselho directivo da Escola Superior de Enfermagem de Angra
do Heroísmo de 18 de Fevereiro de 2004, no uso de competência
delegada e após parecer positivo do conselho científico:
Maria Saavedra Alcáçova Bruges Martins, professora-adjunta do quadro de pessoal da Escola Superior de Enfermagem de Angra do
Heroísmo — autorizada a dispensa parcial (50 %) do exercicío de
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funções, ao abrigo do n.o 1 do artigo 36.o do Decreto-Lei n.o 185/81,
de 1 de Julho, para conclusão do projecto do curso de mestrado
de Comunicação em Saúde da Universidade Aberta de Lisboa.
A dispensa parcial tem a duração de um ano e produz efeitos
a 1 de Março de 2005.
22 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Luís Miguel Salvador Machado Gomes.
Aviso n.o 2481/2005 (2.a série). — Por despacho do presidente
do conselho directivo da Escola Superior de Enfermagem de Angra
do Heroísmo de 18 de Fevereiro de 2004, no uso de competência
delegada e após parecer positivo do conselho científico:
Jesuina Maria Fialho Varela, professora-adjunta do quadro de pessoal
da Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo, autorizada a dispensa parcial (50 %) do exercício de funções, ao abrigo
do n.o 1 do artigo 36.o do Decreto-Lei n.o 185/81, de 1 de Julho,
para conclusão do projecto do curso de mestrado em Educação
e Desenvolvimento da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. A dispensa parcial tem a duração de
um ano e produz efeitos a 1 de Fevereiro de 2005.
22 de Fevereiro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Luís Miguel Salvador Machado Gomes.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
Reitoria
Louvor n.o 164/2005. — Despacho n.o 6-R/05. — Num quadro de
particular sensibilidade, envolvendo, ao tempo, a transição de titulares
de órgãos dirigentes desta Universidade, a licenciada Maria de Fátima
Duarte prestou-se assumir, em regime de acumulação não remunerada, os lugares de directora dos Serviços Financeiros e Património
e de directora dos Serviços Académicos e Administrativos.
Tratou-se de um desafio que acarretou inquestionáveis sacrifícios
de natureza profissional e pessoal, mas que a agora visada soube
assumir com toda a abnegação e pundonor, como é aliás seu timbre.
Fruto do seu empenho, a Direcção dos Serviços Académicos e
Administrativos soube promover as reformas necessárias ao seu aperfeiçoamento enquanto serviço e encontrar a estabilidade indispensável
ao seu regular funcionamento.
Ao encetar-se uma nova fase na vida daqueles serviços, traduzida
no «empossamento» de um novo dirigente, impõe-se reconhecer a
forma denodada e altamente competente como a referida dirigente
soube assegurar aquelas funções, qualificando-as de muito meritórias
e relevantes.
14 de Fevereiro de 2005. — A Reitora, Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Departamento Académico
Aviso n.o 2482/2005 (2.a série). — Designados por despacho do
reitor de 24 do corrente mês de Fevereiro para fazerem parte do
júri das provas de doutoramento em Arquitectura na especialidade
em Teoria e História da Arquitectura, requeridas pelo licenciado Gonçalo José Urbano Curado de Seiça Neves:
Presidente — Presidente do conselho científico da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Vogais:
Doutor Domingos Manuel Campelo Tavares, professor catedrático da Faculdade de Arquitectura da Universidade
do Porto.
Doutor Mário Júlio Teixeira Kruger, professor catedrático
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra.
Doutor Jorge Manuel Fava Spencer, professor auxiliar da
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de
Lisboa.
Doutor Luís Celestino Mourão Soares Carneiro, professor
auxiliar da Faculdade de Arquitectura da Universidade
do Porto.
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Doutor José António Oliveira Bandeirinha, professor auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)

24 de Fevereiro de 2005. — O Secretário-Geral, Carlos José Luzio
Vaz.
Aviso n.o 2483/2005 (2.a série). — Designados por despacho do
reitor de 24 do corrente mês de Fevereiro para fazerem parte do
júri das provas de doutoramento em Biologia, na especialidade de
Biologia Celular, requeridas pelo licenciado Leonel Carlos dos Reis
Tomás Pereira:
Presidente — Presidente do conselho científico da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Vogais:
Doutor José Firmino Moreira Mesquita, professor catedrático aposentado da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra.
Doutora Helena Maria de Oliveira Freitas, professora catedrática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Doutora Isabel Maria Trigueiros Sousa Pinto Machado, professora auxiliar da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto.
Doutor Ricardo Alexandre Perdiz de Melo, professor auxiliar da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Doutora Lília Maria Antunes dos Santos, professora auxiliar
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra.
Doutor Augusto Manuel Ferreira Dinis, professor auxiliar
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra.
(Não carece de visto ou anotação do Tribunal de Contas.)
24 de Fevereiro de 2005. — O Secretário-Geral, Carlos José Luzio
Vaz.

Faculdade de Ciências e Tecnologia
Despacho (extracto) n.o 5226/2005 (2.a série). — Por despacho
de 14 de Fevereiro de 2005 do presidente do conselho directivo:
Licenciado Jorge Humberto Gomes Noro — contratado para exercer
funções correspondentes a técnico superior de 2.a classe, no Departamento de Engenharia Mecânica desta Faculdade, em regime de
contrato de trabalho a termo certo, com possibilidade de renovação,
por um período de seis meses, até ao limite máximo de três anos,
com início em 14 de Fevereiro de 2005. (Não carecem de fiscalização
prévia nos termos do n.o 1 do artigo 114.o da Lei n.o 98/97, de
26 de Agosto.)
22 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 5227/2005 (2.a série). — Por despachos
do presidente do conselho científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia, nos termos do n.o 2.1 do despacho de delegação de competências (FCTUC) do reitor publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
De 18 de Fevereiro de 2005:
Mestre Daniel Alexandre Peralta Marques Pinto, assistente no Departamento de Matemática — concedida renovação de dispensa de serviço docente ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 27.o do ECDU
durante o ano lectivo de 2005-2006.

de delegação de competências (FCTUC) do reitor publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
Doutor Paulo Eduardo Aragão Aleixo Neves de Oliveira, professor
catedrático do Departamento de Matemática — concedido o reinício da licença sabática, autorizada por despacho publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 154, de 2 de Julho de 2004, e suspensa,
na mesma data, por despacho publicado no Diário da República,
2.a série, n.o 253, de 27 de Outubro de 2004, pelo período de um
ano, com início em 28 de Fevereiro de 2005. (Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
22 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 5229/2005 (2.a série). — Por despacho
de 18 de Fevereiro de 2005 do presidente do conselho científico da
Faculdade de Ciências e Tecnologia, nos termos do n.o 2.3 do despacho
de delegação de competências (FCTUC) do reitor publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 263, de 9 de Novembro de 2004:
Licenciada Teresa Isabel Pimenta Teixeira Ferreira, assistente no
Departamento de Matemática — concedida equiparação a bolseiro
de longa duração fora do País, pelo período de um ano, a partir
do início do ano lectivo de 2005-2006.
22 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
Despacho (extracto) n.o 5230/2005 (2.a série). — Por despacho
de 12 de Janeiro de 2005 do presidente do conselho directivo:
Licenciado José Manuel de Matos Dias — contratado como professor
associado convidado, a tempo parcial (40 %), pelo período de um
ano, com início em 12 de Janeiro de 2005.
Relatório a que se refere o n.o 3 do artigo 15.o do Estatuto
da Carreira Docente Universitária
O licenciado José Manuel de Matos Dias tem exercido as funções
de associado convidado, a tempo parcial, no Departamento de Ciências
da Terra.
Possui larguíssima experiência profissional nos domínios técnico-científico e da gestão de empresas. Tem exercido funções em organismos públicos e em empresas, com especial incidência na temática
da prospecção, avaliação, exploração e gestão dos recursos geológicos
e na da remediação ambiental em áreas mineiras desactivadas. O
seu currículo científico e o desempenho reconhecido competente da
sua larga e variada actividade profissional comprovam o merecimento
do licenciado José Manuel de Matos Dias como geólogo, aliás muito
prestigiado. Durante vários anos exerceu funções de professor auxiliar
convidado e de professor associado convidado, sempre a tempo parcial,
no Departamento de Ciências da Terra da FCTUC, com geral agrado
dos alunos. Durante esse tempo puderam os mesmos alunos, das licenciaturas em Engenharia Geológica e em Geologia, beneficiar da sua
sólida formação científica e técnica e de ligações ao mercado de trabalho que, pela sua diversidade experiência profissional, lhes ia estabelecendo. Para além dos alunos, foi também o Departamento de
Ciências da Terra beneficiário de valências profissionais do licenciado
José Manuel de Matos Dias.
Assim sendo, o conselho científico, sob proposta da Comissão Científica do Departamento de Ciências da Terra, deu parecer favorável
à contratação do licenciado José Manuel de Matos Dias como professor associado convidado, a tempo parcial (40 %). (Não carece de
fiscalização prévia nos termos do n.o 1 do artigo 114.o da Lei n.o 98/97,
de 26 de Agosto.)
O Presidente do Conselho Científico, Lélio Quaresma Lobo.
23 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.

Faculdade de Medicina

De 28 de Fevereiro de 2005:
Mestre Ricardo Nuno Fonseca de Campos Pereira Mamede, assistente
do Departamento de Matemática — concedida renovação de dispensa de serviço docente ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 27.o
do ECDU durante o ano lectivo de 2005-2006.
22 de Fevereiro de 2005. — A Directora de Administração, Maria
José Amaral Sobral.
o
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Despacho (extracto) n. 5228/2005 (2. série). — Por despacho
de 14 de Fevereiro de 2005 do presidente do conselho científico da
Faculdade de Ciências e Tecnologia, nos termos do n.o 2.2 do despacho

Despacho n.o 5231/2005 (2.a série). — Por despacho de 10 de
Fevereiro de 2005 do conselho directivo da Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (despacho n.o 22 893/2004, Diário da República, 2.a série, n.o 263,
de 9 de Novembro de 2004):
Maria José Dias Pimentel dos Santos Margalho, técnica profissional
de 1.a classe, área de apoio ao ensino e investigação do quadro
de pessoal não docente da Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra — reclassificada como técnica superior de 2.a classe,
área de apoio ao ensino e investigação, escalão 1, índice 400, do

