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 Gabinete do Secretário de Estado Adjunto
e da Administração Local

Despacho n.º 3202/2009
No momento em que cessa funções por motivos de aposentação, é -me 

grato louvar Maria Helena da Purificação Santos Matos pela forma como 
desempenhou as suas funções no meu Gabinete.

Dotada de elevado sentido de dever e espírito de serviço, Maria Helena 
da Purificação Santos Matos exerceu as suas funções com competência, 
responsabilidade, lealdade, dedicação e brio profissional, demonstrando 
permanente disponibilidade para acorrer a situações mesmo fora do 
âmbito das suas funções, elevando assim o seu empenho ao serviço do 
interesse público, tornando a sua prestação exemplar.

Merecedora da estima de todos quantos integram o meu Gabinete, e 
neste momento em que deixa de estar ao serviço do Estado para gozar 
merecida aposentação, é, assim, da mais elementar justiça transmitir por 
esta forma o meu reconhecimento e público louvor.

20 de Janeiro de 2009. — O Secretário de Estado Adjunto e da Ad-
ministração Local, Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita. 

 Gabinete do Secretário de Estado da Juventude
e do Desporto

Despacho n.º 3203/2009

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 26.º e no 
artigo 64.º, ambos do Decreto -Lei n.º 248 -B/2008, de 31 de Dezembro, 
ouvido o Conselho Nacional do Desporto, determino:

 Direcção-Geral das Autarquias Locais

Declaração (extracto) n.º 14/2009
Torna -se público que SS. Ex.ª o Secretário de Estado Adjunto e da 

Administração Local, por despacho de 23 de Dezembro de 2008, a 
pedido da Câmara Municipal de Cascais, declarou a utilidade pública 
da expropriação, com carácter de urgência, de uma parcela de terreno 
com a área de 902 m2, sita na Encosta da Fonte, freguesia de Cascais, 
a desanexar do prédio rústico não descrito na Conservatória do Registo 
Predial e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 897, secção 
46, propriedade de José Maria Duran Pombo e José Sobral Duran, e 
identificada na planta anexa.

A expropriação destina -se à execução da obra “Acesso ao Bairro da 
Encosta da Carreira”.

Aquele despacho foi emitido ao abrigo dos artigos 1.º, 3.º, n.º 1, e 
15.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 
18 de Setembro, tem os fundamentos de facto e de direito expostos na 
Informação Técnica n.º I -001570 -2008, de 15 de Dezembro de 2008, 
da Direcção -Geral das Autarquias Locais, e tem em consideração os 
documentos constantes do Processo n.º 13.044.08/DMAJ, daquela 
Direcção -Geral.

31 de Dezembro de 2008. — O Subdirector -Geral, Paulo Mauritti. 

São modalidades desportivas colectivas o andebol, o basebol e softbol, 
o basquetebol, o corfebol, o futebol, o hóquei em campo, a patinagem, 
o rugby e o voleibol;

São modalidades desportivas individuais, todas as restantes.
14 de Janeiro de 2009. — O Secretário de Estado da Juventude e do 

Desporto, Laurentino José Monteiro Castro Dias. 

  

 MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Gabinete do Ministro

Despacho n.º 3204/2009
Nos termos do disposto no Decreto -Lei n.º 459/85, de 4 de Novem-

bro, na redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 97/2006, de 5 de Junho, 

na alínea b) do artigo 8.º e nos artigos 9.º, 12.º e 13.º do Decreto -Lei 
n.º 133/85, de 2 de Maio, conjugado com a alínea a) do n.º 4 do 
artigo 9.º e os artigos 23.º e 24.º todos da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 
de Fevereiro, e na Portaria n.º 1128/2008, de 9 de Outubro, nomeio, 
em regime de comissão de serviço, o Dr. Francisco Gonçalo Nunes 
André para exercer o cargo de conselheiro técnico na Representação 
Permanente de Portugal junto da União Europeia — REPER, em 
Bruxelas.




