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 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, Cavadas — Seixal

Aviso n.º 9669/2013
Na sequência do procedimento concursal e do ato eleitoral de dia 4 

de junho de 2013, nos termos a que se referem os Artigos 22.º e 23.º do 
Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, declaro que, no dia 28 de junho 
de 2013, perante o Conselho Geral, tomou posse do cargo de Diretor da 
Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, Torre da Marinha, Seixal, 
a Professora Maria Fernanda Martins de Sousa Delgado Catalão, em 
regime de comissão de serviço por um período de quatro anos, conforme 
o previsto no n.º 1 do Artigo 24.º e no n.º 1 do Artigo 25.º do referido 
diploma.

1 de julho de 2013. — A Presidente do Conselho Geral, Isabel Maria 
Sena Abelho.

207125898 

 Agrupamento de Escolas de Carrazeda de Ansiães

Despacho n.º 9904/2013
Por despacho de 21 de junho de 2013, do Diretor do Agrupamento de 

Escolas de Carrazeda de Ansiães, foram designados adjuntos do Diretor 
do Agrupamento, nos termos do artigo 19 do Decreto -Lei n.º 75/2008, 
de 22 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 02 de julho, 
Jorge Madureira de Almeida, docente do Quadro deste Agrupamento 
de Escolas do Grupo 260, Luís Manuel Monteiro Fernandes, docente 
do Quadro do Agrupamento, do Grupo 550 e Cármen da Conceição 
Cardoso Ferreira professora do Quadro neste Agrupamento do Grupo 
300, com efeitos a 21 de junho de 2013.

17 de julho de 2013. — O Diretor, Jerónimo Abel Pereira.
207127744 

 Despacho n.º 9905/2013
Por despacho de 21 de junho de 2013, do Diretor do Agrupamento 

de Escolas de Carrazeda de Ansiães, foi nomeado Subdiretor do Agru-
pamento, nos termos do n.º 5 do artigo 21.º e do n.º 2 do artigo 24.º do 
Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a nova redação dada pelo 
Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, Carlos Augusto Pereira João, do-
cente do Quadro do Agrupamento Gomes Monteiro, Boticas, atualmente 
a exercer funções no Agrupamento de Escolas de Carrazeda de Ansiães, 
com efeitos a 21 de junho de 2013 e por um período de quatro anos.

17 de julho de 2013. — O Diretor, Jerónimo Abel Pereira.
207127728 

 Agrupamento de Escolas de Castelo de Vide

Aviso n.º 9670/2013
Nos termos do disposto no Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

torna -se público que a 14 de maio de 2009, foi eleita Diretora do Agru-
pamento de Escolas de Castelo de Vide, a docente Ana Paula Mateus 
Travassos em resultado do procedimento concursal e homologado o re-
sultado da eleição pelo Senhor Diretor Regional em 22 de maio de 2009.

18 de julho de 2013. — O Representante do Conselho Geral Transi-
tório, Tiago Fragoso Malato.

207130602 

 Declaração de retificação n.º 844/2013
Por ter saído com inexatidão o despacho n.º 5385/2013, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 78, de 22 de abril de 2013, retifica -se 
que onde se lê:

«Conforme previsto no artigo 5.º do despacho normativo n.º 13 -A/2012, 
de 5 de junho, foi nomeado, a 3 de setembro de 2012, o docente do 
quadro de Agrupamento Hélder José da Costa Novo, do grupo de 
recrutamento 620, para o exercício de funções na direção do Agru-
pamento na qualidade de adjunto.»

deve ler -se:

«Conforme previsto no artigo 5.º do despacho normativo n.º 13 -A/2012, 
de 5 de junho, foi nomeado, a 3 de setembro de 2012, o docente do 

quadro de Agrupamento Hélder José Novo da Costa, do grupo de 
recrutamento 620, para o exercício de funções na direção do Agru-
pamento na qualidade de adjunto.»
18 de julho de 2013. — A Diretora, Ana Paula Mateus Travassos.

207130651 

 Agrupamento de Escolas de Diogo Cão, Vila Real

Aviso n.º 9671/2013
Licínio Manuel Martins Pereira, Presidente do Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas de Diogo Cão, Vila Real, publicita que, de 
acordo com o ponto 3, do Artigo 25.º, do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 
22 de abril, republicado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, o 
Conselho Geral reunido a 29 de abril de 2013, deliberou, por unanimi-
dade dos membros em efetividade de funções presentes a recondução 
do atual Diretor, o professor José Maria Guedes Correia de Magalhães, 
para um novo mandato.

17 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Geral, Licínio 
Manuel Martins Pereira.

207129664 

 Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves, Odemira

Louvor (extrato) n.º 713/2013
No momento em que cesso as funções de Diretor da Escola Secun-

dária Dr. Manuel Candeias Gonçalves — Odemira, apraz -me enaltecer 
o elevado profissionalismo, a competência pedagógica, e a forma leal e 
empenhada que a professora Ana Paula Neto Ferreira Canha evidenciou 
no desempenho das suas funções.

Atentas às suas qualidades profissionais e pessoais, em particular, 
a dedicação com que sempre trabalhou, revelou -se uma colaboradora 
inestimável para o desenvolvimento de iniciativas e de projetos nacionais 
e internacionais desta Escola, termos em que me é grato expressar -lhe 
o meu reconhecimento e público louvor.

2 de maio de 2013. — O Diretor da Escola Secundária Dr. Manuel 
Candeias Gonçalves, Odemira, José Alexandre Seno Luís.

207125395 

 Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, Espinho

Louvor n.º 714/2013
O Conselho Geral Transitório do Agrupamento de Escolas Dr. Ma-

nuel Laranjeira, Espinho, reunido em 30 de maio de 2013, aprovou por 
unanimidade um voto de apreço e louvor à Presidente da Comissão 
Administrativa Provisória, Dr.ª Maria Hermínia Ferreira Milheiro Nunes 
Lima, pelo excelente desempenho no exercício das exigentes funções 
que lhe estiveram atribuídas nos mandatos sucessivos de Diretora e 
Presidente deste Agrupamento. Distinguem a aptidão e a competência 
para o exercício da função de Diretora, a perspicácia e os conhecimentos 
que demonstrou para o seu exercício, a disponibilidade e orientação para 
o cumprimento dos objetivos, definidos central e localmente para esta 
organização. Estes atributos de Gestora Escolar coadunam -se com os 
incontestáveis predicados morais e o magnífico relacionamento humano, 
atentando às necessidades de toda a comunidade educativa.

10 de julho de 2013. — O Presidente do Conselho Geral Transitório, 
Avelino Ribeiro.

207126545 

 Agrupamento de Escolas Fernando Távora

Despacho n.º 9906/2013
Em reunião do Conselho Geral realizada em 5 de abril de 2013, foi 

deliberada a recondução do Diretor José Armindo Pinto Pinheiro para 
um novo mandato de quatro anos nos termos do artigo 25.º do Decreto-
-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto -Lei 
n.º 137/2012, de 2 de julho.

16 de julho de 2013. — A Presidente do Conselho Geral, Maria Teresa 
Varejão Carvalho Pereira.

207123548 




