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Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior

Despacho (extracto) n.o 10 283/2003 (2.a série). — Por des-
pacho de 22 de Abril de 2003 do director regional de Agricultura
da Beira Interior:

Fernando Ribeiro Delgado, técnico superior principal da carreira de
engenheiro do quadro próprio da Direcção Regional de Agricultura
da Beira Interior — provido na categoria de assessor principal da
mesma carreira, com efeitos a partir de 18 de Maio de 2002, ocu-
pando o lugar criado pela portaria n.o 16/2003, de 17 de Dezembro
de 2002, publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 8, de 10
de Janeiro de 2003, no mesmo quadro, que será extinto quando
vagar. (Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)

8 de Maio de 2003. — O Director de Serviços de Administração,
José António Marques dos Santos.

Despacho (extracto) n.o 10 284/2003 (2.a série). — Por des-
pacho de 22 de Abril de 2003 do director regional de Agricultura
da Beira Interior:

Francisco João Sanches Pires, técnico superior principal da carreira
de engenheiro do quadro próprio da Direcção Regional de Agri-
cultura da Beira Interior — provido na categoria de assessor prin-
cipal da mesma carreira, com efeitos a partir de 19 de Agosto
de 1997, ocupando o lugar criado pela portaria n.o 347/2003, de
24 de Fevereiro, publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 71,
de 25 de Março de 2003, no mesmo quadro, que será extinto quando
vagar. (Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)

8 de Maio de 2003. — O Director de Serviços de Administração,
José António Marques dos Santos.

Despacho (extracto) n.o 10 285/2003 (2.a série). — Por des-
pacho de 22 de Abril de 2003 do director regional de Agricultura
da Beira Interior:

António de Melo Bernardo, técnico superior principal da carreira
de jurista do quadro próprio da Direcção Regional de Agricultura
da Beira Interior — provido na categoria de assessor principal da
mesma carreira, com efeitos a partir de 18 de Fevereiro de 2001,
ocupando o lugar criado pela portaria n.o 348/2003, de 24 de Feve-
reiro, publicada no Diário da República, 2.a série, n.o 71, de 25
de Março de 2003, no mesmo quadro, que será extinto quando
vagar. (Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
Não são devidos emolumentos.)

8 de Maio de 2003. — O Director de Serviços de Administração,
José António Marques dos Santos.

Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste

Despacho (extracto) n.o 10 286/2003 (2.a série). — Por des-
pacho de 9 de Maio de 2003 do director regional de Agricultura
do Ribatejo e Oeste, após parecer prévio favorável do secretário-geral
do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas de
9 de Abril de 2003, foi autorizada a técnica de 2.a classe, da carreira
técnica, Ana Maria Falcão Sotto Mayor Negrão Magalhães a exercer,
em comissão de serviço extraordinária, as funções correspondentes
às de técnico superior de 2.a classe, da carreira técnica superior, pelo
período de um ano, nos termos e para os efeitos dos artigos 6.o e 7.o
do Decreto-Lei n.o 497/99, de 19 de Novembro. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

12 de Maio de 2003. — O Director de Serviços de Administração,
Joaquim Nunes Fernandes.

Rectificação n.o 1051/2003. — Por se ter verificado lapso na
publicação do despacho (extracto) 7531/2003 (2.a série), publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 92, de 19 de Abril de 2003,
a p. 5999, referente à requisição de Maria Dulce Vidinha Horta Metelo
Gomes, rectifica-se que onde se lê «Maria Dulce Vidinha Horta
Metelo Gomes, técnica profissional especialista de relações públicas»
deve ler-se «Maria Dulce Vidinha Horta Metelo Gomes, técnica pro-
fissional especialista principal de relações públicas».

6 de Maio de 2003. — O Director de Serviços de Administração,
Joaquim Nunes Fernandes.

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Despacho n.o 10 287/2003 (2.a série). — Por despacho de 7
de Abril de 2003 do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural:

Patrícia Maria Álvares Moreira da Fonseca Jardim Anjos, técnica
superior de 1.a classe da carreira de engenheiro — nomeada, nos
termos do artigo 21.o da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, considerando
a vacatura do respectivo lugar, chefe de divisão de Análises de
Projectos e Expropriações do Instituto de Desenvolvimento Rural
e Hidráulica, produzindo efeitos reportados a 26 de Julho de 2002.

24 de Abril de 2003. — O Presidente, C. Mattamouros Resende.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete da Secretária de Estado da Educação

Despacho n.o 10 288/2003 (2.a série). — Na sequência da publi-
cação dos Decretos-Leis n.os 6/2001, de 18 de Janeiro, e 209/2002,
de 17 de Outubro, a Portaria n.o 1550/2002, de 26 de Dezembro,
definiu os planos de estudos dos alunos que frequentam, em regime
articulado, os cursos básicos de Dança e de Música do ensino espe-
cializado artístico.

Estes planos de estudos asseguram uma carga lectiva equilibrada,
permitindo criar melhores condições para os alunos desenvolverem
competências definidas para o respectivo nível de ensino, tendo em
consideração a necessidade de um trabalho diário exigente de apren-
dizagem das técnicas de dança ou do estudo do instrumento.

Tendo em atenção, no entanto, que estão em causa opções voca-
cionais precoces que podem vir a revelar a todo o tempo necessidade
de reorientação e alteração de regime, determino:

1 — Os alunos que frequentam cursos básicos de Dança e de
Música, em regime articulado, podem inscrever-se também em dis-
ciplinas que deixaram de fazer parte do respectivo plano de estudos,
nomeadamente da área curricular de Educação Artística e Tecnologia
e da disciplina de Educação Física, no 2.o ciclo, e da área curricular
de Educação Artística e das disciplinas de Educação Tecnológica e
de Educação Física, no 3.o ciclo.

2 — A faculdade referida no número anterior é exercida a reque-
rimento escrito dos respectivos encarregados de educação, dirigido
aos órgãos de gestão e administração das escolas de ensino regular,
apresentado no acto da matrícula.

3 — A inscrição referida no n.o 1 mantém-se obrigatoriamente até
ao final do respectivo ciclo de escolaridade e sujeita os alunos ao
regime geral de frequência e avaliação.

4 — Excepcionalmente, no ano lectivo de 2003-2004, é facultada
aos alunos que frequentam os cursos básicos de Dança e de Música
em regime articulado a possibilidade de alterarem as opções efec-
tuadas em 2002-2003, tendo em consideração a eventualidade de estas
terem sido condicionadas pela existência de tempos não lectivos
intercalares.

8 de Maio de 2003. — A Secretária de Estado da Educação, Mariana
Jesus Torres Vaz Freire Cascais.

Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Educativa

Despacho n.o 10 289/2003 (2.a série). — Nos termos do
artigo 18.o, n.o 3, da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, é renovada a
comissão de serviço do engenheiro João António Carneiro da Silva
no cargo de director de serviços dos Recursos Materiais da Direcção
Regional de Educação de Lisboa.

30 de Abril de 2003. — O Secretário de Estado da Administração
Educativa, Abílio Manuel Pinto Rodrigues de Almeida Morgado.

Despacho n.o 10 290/2003 (2.a série). — 1 — Nos termos do
artigo 20.o, n.o 2, alínea c), da Lei n.o 49/99, de 22 de Junho, cessa,
a seu pedido, a comissão de serviço no cargo de director de serviços
dos Assuntos Técnico-Pedagógicos da Direcção Regional de Educação
de Lisboa o mestre Manuel Porfírio.

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 9 de Maio
de 2003.

6 de Maio de 2003. — O Secretário de Estado da Administração
Educativa, Abílio Manuel Pinto Rodrigues de Almeida Morgado.


