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Despacho n.o 5549/2004 (2.a série). — Nos termos do artigo 16.o
do Decreto-Lei n.o 288/2000, de 13 de Novembro, prorrogo por mais
um ano, com efeitos a partir de 9 de Março de 2004, a comissão
de serviço, como mordomo, do auxiliar administrativo do quadro de
pessoal da Secretaria-Geral Jorge da Silva Lopes.

a permitir a participação dos elementos do mencionado grupo que
sejam funcionários e agentes do Estado.
Assim, nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 3.o da Lei Orgânica
do Governo, aprovada pelo Decreto-Lei n.o 120/2002, de 3 de Maio,
e no uso dos poderes que me foram subdelegados pelo Primeiro-Ministro, através do despacho n.o 23 009/2002, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 249, de 28 de Outubro de 2002, determino
que os responsáveis pelos departamentos governamentais de que
dependem os funcionários ou agentes que integram aquela Banda
considerem os mesmos em exercício efectivo de funções durante o
período da deslocação.

20 de Fevereiro de 2004. — O Presidente da República, Jorge
Sampaio.

23 de Fevereiro de 2004. — O Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, José Luís Fazenda Arnaut Duarte.

Despacho n.o 5550/2004 (2.a série). — Nos termos do artigo 4.o
do Decreto-Lei n.o 51/92, de 11 de Abril, determino que no presente
ano as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas se realizem na cidade de Bragança.

Comissão para a Igualdade e para os Direitos
das Mulheres

Gabinete do Presidente

10 de Março de 2004. — O Presidente da República, Jorge Sampaio.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Direcção de Serviços Administrativos e Financeiros
Aviso n.o 3605/2004 (2.a série). — Nos termos do artigo 93.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público que foi
distribuída a lista de antiguidade dos funcionários do quadro de pessoal
da Assembleia da República, homologada por despacho da secretária-geral de 8 de Março de 2004, reportada a 31 de Dezembro
de 2003.
Da organização da referida lista cabe reclamação, a interpor no
prazo de 30 dias contados da data da publicação do presente aviso,
de harmonia com o disposto no artigo 96.o do supracitado diploma
legal.
10 de Março de 2004. — A Directora de Serviços, por delegação
de competências da Secretária-Geral, Maria Teresa Fernandes.
Despacho n.o 5551/2004 (2.a série). — Por despacho de 26 de
Fevereiro de 2004 do presidente do Grupo Parlamentar do Partido
Social Democrata:
Fernanda da Conceição Pedro — reassume as funções, cessando a
licença sem vencimentos, nos termos do n.o 6 do artigo 46.o da
Lei n.o 77/88, de 1 de Julho (Lei de Organização e Funcionamento
dos Serviços da Assembleia da República), com a redacção que
lhe foi dada pelas Leis n.os 59/93, de 17 de Agosto, e 28/2003,
de 30 de Julho, do cargo de técnica de apoio parlamentar de 1.a de
apoio a este Grupo Parlamentar, com efeitos a partir do dia 5
de Março de 2004.
10 de Março de 2004. — A Directora de Serviços, por delegação
da Secretária-Geral, Teresa Fernandes.

Despacho n.o 5553/2004 (2.a série). — Por despacho de 10 de
Março de 2004 da vice-presidente da Comissão para a Igualdade e
para os Direitos das Mulheres:
Maria de Fátima Silvestre Aspra Figueiredo Barbosa, assistente administrativa principal do quadro de pessoal desta Comissão — nomeada, precedendo concurso, assistente administrativa
especialista do mesmo quadro. Exonerada da actual categoria com
efeitos à data da aceitação do novo lugar. (Não carece de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)
10 de Março de 2004. — A Vice-Presidente, Ana Palmira Antunes
de Almeida.

Instituto do Desporto de Portugal
Despacho n.o 5554/2004 (2.a série). — Considerando a sua meritória carreira, com reflexos relevantes no desenvolvimento desportivo
nacional, em particular na Vela;
Considerando que o prestígio conquistado ao longo de décadas
muito tem contribuído para projectar o nome de Portugal no
estrangeiro;
Considerando que, apesar de uma carreira empresarial de inegável
êxito, que desde há muitos anos o obriga a ausências prolongadas
de Portugal, sempre se mostrou disponível para um serviço em prol
do seu clube de sempre:
O Clube Naval de Cascais:
Considerando as diversas participações na equipa olímpica nacional e o facto de ter já sido distinguido com a medalha «Fair
Play» pelo então Comité Olímpico Português e eleito porta-bandeira da nossa delegação nos Jogos Olímpicos de Seul
realizados no ano de 1988;
Considerando que constitui uma grande e relevante referência
para o desporto nacional, ao presidir à Comissão Organizadora
da Candidatura de Portugal à America’s Cup em 2007, onde
desempenhou uma missão de relevante interesse público, com
extraordinário impacte a nível da visibilidade e notoriedade
de País:

Rectificação n.o 588/2004. — Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 32, de 7 de Fevereiro
de 2004, a p. 2275, o despacho n.o 2751/2004 (2.a série), rectifica-se
que onde se lê «Alzira da Silva Bastos Vaz» deve ler-se «Alzira Rosa
da Silva Bastos Vaz» e onde se lê «Emília Martins Baptista dos Santos»
deve ler-se «Emília Martins Baptista».

Determina-se que seja concedida a Patrick Monteiro de Barros
a medalha de mérito desportivo, nos termos dos artigos 3.o e 6.o do
Decreto-Lei n.o 55/86, de 15 de Março.

9 de Março de 2004. — A Directora de Serviços, Teresa Fernandes.

Despacho (extracto) n.o 5555/2004 (2.a série). — Por despacho
de 9 de Março de 2004 do presidente do Instituto do Desporto de
Portugal (IDP), emitido de acordo com o disposto no n.o 1 do artigo 6.o
do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro:

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro
Despacho n.o 5552/2004 (2.a série). — A Banda Velha União
Sanjoanense, com sede na freguesia de São João de Loure, concelho
de Albergaria-a-Velha, pretende deslocar-se a Erstein, Estrasburgo,
França, a fim de ali participar em diversos concertos, no âmbito da
geminação de São João de Loure com a cidade de Erstein.
Atendendo ao inegável interesse artístico e cultural da referida
deslocação, entende o Governo adoptar as providências adequadas

17 de Dezembro de 2003. — O Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, José Luís Fazenda Arnaut Duarte.

Maria João Mendes Teixeira, assistente administrativa do quadro de
pessoal do ex-Instituto Nacional do Desporto — reclassificada na
categoria de técnica superior de 2.a classe da carreira técnica superior, ficando posicionada no escalão 1, índice 400, nos termos do
n.o 1 do artigo 10.o do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro,
e da alínea d) do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 404-A/98,
de 18 de Dezembro, considerando-se exonerada da actual categoria
a partir da data de aceitação do novo lugar. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Março de 2004. — A Chefe de Divisão de Pessoal e Expediente, Joana Zorro.

