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Direção-Geral dos Assuntos Consulares
e das Comunidades Portuguesas
Despacho (extrato) n.º 13955/2013

Por despacho do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de
8 de outubro de 2013, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 4 do
artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29 de dezembro, é o Senhor
João da Silva Pereira exonerado, a seu pedido, do cargo de Cônsul
Honorário de Portugal em Maracaibo, dependente do Consulado Geral
de Portugal em Valência.
16 de outubro de 2013. — O Diretor-Geral dos Assuntos Consulares
e das Comunidades Portuguesas, João Maria Cabral.
207337291
Despacho (extrato) n.º 13956/2013
Por despacho do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro de
Estado e dos Negócios Estrangeiros de 01 de outubro de 2013, ao abrigo
do disposto no n.º 4 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 121/2011, de 29
de dezembro e do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 71/2009, de 31
de março, é criado o Consulado Honorário de Portugal em Lille, França,
dependente do Consulado Geral de Portugal em Paris.
16 de outubro de 2013. — O Diretor-Geral dos Assuntos Consulares
e das Comunidades Portuguesas, João Maria Cabral.
207337372

MINISTÉRIOS DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
E DA DEFESA NACIONAL
Gabinetes dos Ministros de Estado e dos Negócios
Estrangeiros e da Defesa Nacional
Portaria n.º 722/2013
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros de Estado
e dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, ouvido o General
Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos do
Decreto-Lei n.º 56/81, de 31 de março, prorrogar por um ano a comissão
de serviço do Coronel PILAV(059472-F) Tito Augusto Pimenta de Quintanilha e Mendonça, no cargo de “Adido de Defesa” junto da Embaixada
de Portugal em Madrid, Reino de Espanha, para que foi nomeado pela
Portaria n.º 489/2010, de 14 de junho de 2010, publicada no Diário da
República (2.ª série), n.º 130, de 07 de julho de 2010.
A presente portaria produz efeitos a partir de 01 de novembro de 2013.
(Isenta de visto do Tribunal de Contas.)
10 de outubro de 2013. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rui Manuel Parente Chancerelle de Machete. — O Ministro
da Defesa Nacional, José Pedro Correia de Aguiar-Branco.
207336002

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 13957/2013
Considerando que foi aprovada a nova Lei Orgânica do Ministério
da Defesa Nacional, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 122/2011, de 29 de
dezembro, no âmbito do processo de reestruturação, reorganização e
modernização administrativa dos serviços, com vista à melhoria da
qualidade dos serviços públicos prestados e a incontestáveis ganhos
de eficiência;
Considerando que a nova Lei Orgânica do Ministério da Defesa
Nacional, na definição de novos modelos organizacionais dos serviços
que integram o Ministério da Defesa Nacional, prevê no Instituto de
Defesa Nacional (IDN) a integração da Comissão Portuguesa de História
Militar (CPHM);
Considerando que no artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 41/2012,
de 16 de maio, que aprova a Lei Orgânica do Instituto da Defesa Nacional, se prevê a CPHM como unidade orgânica do IDN, com autonomia funcional, com a missão de promover e coordenar a investigação
histórico-militar no âmbito da defesa nacional, bem como a proteção do
património histórico-militar, e assegurar a representação internacional
junto de estruturas internacionais congéneres;

Considerando que a organização e o regime administrativo e financeiro
da CPHM são regulados pelo Decreto-Lei n.º 59/98, de 17 de março;
Considerando que, nos termos das disposições conjugadas do artigo 7.º
da Lei Orgânica do Instituto da Defesa Nacional e do artigo 8.º da Lei
Orgânica da CPHM, esta comissão é dirigida por um presidente nomeado
diretamente pelo Ministro da Defesa Nacional;
Considerando, por último, a necessidade de continuar a prover o lugar
de presidente da CPHM, e que o tenente-general Alexandre Maria de
Castro de Sousa Pinto tem demonstrado, pelo seu perfil e experiência
profissionais, as capacidades para o exercício do referido cargo:
1 — Assim, nos termos das disposições conjugadas da alínea f) do
n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 122/2011, de 29 de dezembro, do
artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 41/2012, de 16 de maio, e do
artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/98, de 17 de março, nomeio o tenente-general Alexandre Maria de Castro de Sousa Pinto, como presidente
da Comissão Portuguesa de História Militar.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 28 de outubro
de 2013.
17 de outubro de 2013. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro
Correia de Aguiar-Branco.
207336027
Portaria n.º 723/2013
Louvo o 20081 Capitão-de-Mar-e-Guerra EMT FERNANDO JORGE
PIRES pelas excelentes qualidades militares e humanas e pela forma
eficiente, dedicada e extraordinariamente competente como tem desempenhado, durante os últimos quatro anos, as exigentes e muito complexas
funções de Diretor de Serviços do Centro de Dados da Defesa (CDD),
na Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional.
Dotado de uma elevadíssima competência técnico-profissional, de um
muito elevado sentido do dever e da responsabilidade e de uma notável
aptidão para bem servir nas mais diversas circunstâncias, o Capitão-de-mar-e-guerra JORGE PIRES, tem demonstrado um desempenho
excelente na forma como tem sabido planear, organizar, gerir e controlar
as atividades das diferentes áreas técnicas do CDD, possibilitando desta
forma, a afirmação daquele Centro de Dados como o principal fornecedor de serviços partilhados no âmbito dos sistemas e tecnologias de
informação e comunicação, em todo o universo da Defesa. Os resultados
obtidos, não obstante as limitações dos recursos técnicos disponíveis,
devem ser reconhecidos como de excelência, dignificando em muito o
Ministério da Defesa Nacional e podendo mesmo ser considerados como
uma referência na Administração Pública.
Militar disciplinado e disciplinador, cultiva em elevado grau as virtudes da lealdade e da honestidade, pautando a sua conduta para com
superiores e subordinados pela aceitação consciente da disciplina e
pela reconhecida afirmação de coragem moral, que o creditam como
um exemplo a seguir.
Pela elevadíssima competência técnica demonstrada, pelo elevado
desempenho conseguido e pela permanente disponibilidade para o
trabalho, o Capitão-de-mar-e-guerra JORGE PIRES, é merecedor do
reconhecimento público das suas funções como Diretor do Centro de
Dados da Defesa e os serviços por si prestados, devem ser considerados
como extraordinários, relevantes e distintos.
Assim, manda o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional, nos
termos dos artigos 13.ºe 16.º e do n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da
Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecorar
o 20081 Capitão-de-Mar-e-Guerra EMT FERNANDO JORGE PIRES
com a medalha de prata de serviços distintos.
17 de outubro de 2013. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro
Correia de Aguiar-Branco.
207336019

Polícia Judiciária Militar
Louvor n.º 1011/2013
Louvo o Sargento-Ajudante SMAT NIM 13405387, João Carlos Rocha
Pisco Tangarrinhas da Policia Judiciária Militar, pelo excecional zelo,
e pela elevada competência no âmbito técnico-profissional, revelados
no meritório desempenho das funções como técnico do Laboratório de
Polícia Técnico Científica nesta Polícia (LPTC), desde junho de 2007.
Ao longo dos últimos três anos e seis meses, tem-se revelado um
militar muito disciplinado e rigoroso na sua conduta diária, possuidor
de elevado espírito de sacrifício, constituindo-se assim, como um elemento de referência no LPTC. Possuidor de vincado profissionalismo,
tem vindo a assumir funções de elevada responsabilidade, mostrando-se
sempre disponível e dedicado no cumprimento das missões que lhe estão

