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de 2007), relativo à transferência da educadora de infância Deolinda
da Piedade Lima de Alva Torres, rectifica-se que onde se lê «Escola
Básica do 1.o Ciclo c/Jardim de Infância de Apelação n.o 2,
código 639795» deve ler-se «Escola Básica do 1.o Ciclo c/Jardim de
Infância de Apelação n.o 1, código 203993».

Agrupamento de Escolas de Alfornelos
Despacho n.o 25 313/2007
Por despacho de 16 de Outubro de 2007 da presidente do conselho
executivo, no uso da competência delegada no n.o 1.2 do despacho
n.o 23 731/2006, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 224,
de 21 de Novembro de 2006, foi homologado o contrato referente
ao ano lectivo de 2006-2007 da docente do 2.o ciclo Ana Carla Largo
Maia, 220.
16 de Outubro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria de Lurdes Delgado.

Agrupamento de Escolas de Apelação
Rectificação n.o 1914/2007
Por ter sido publicado com inexactidão o despacho (extracto)
n.o 9349/2007 (Diário da República, 2.a série, n.o 99, de 23 de Maio
Nome

Maria Helena Madeira Mendes . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maria Raquel Atalaia Baptista . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lélio José Pereira Reis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carlos Manuel Moreira Sousa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
Félix Manuel Bolaños Pereira de Matos.

Agrupamento do Bom Sucesso
Aviso n.o 21 506/2007
Por despacho de 1 de Setembro de 2006 do presidente do conselho
executivo do Agrupamento do Bom Sucesso, no uso das competências
atribuídas no n.o 1.1 do despacho n.o 23 731/2006, de 21 de Novembro,
foram transferidos, com efeitos a 1 de Setembro de 2005, nos termos
do estabelecido na alínea a) do n.o 1 do artigo 13.o do Decreto-Lei
n.o 35/2003, de 27 de Fevereiro, na versão republicada em anexo
ao Decreto-Lei n.o 139-A/90, de 28 de Abril, com as alterações dadas
pelo Decreto-Lei n.o 1/98, de 2 de Janeiro, os professores abaixo
indicados:

Do QZP

Código

Para Escola/QZP

Código

Cidade e Norte de Lisboa . . . . .
Península de Setúbal . . . . . . . . .
Lisboa Ocidental . . . . . . . . . . . . .
Lisboa Ocidental . . . . . . . . . . . . .

11
15
23
23

E. B. 1, 2, 3 do Bom Sucesso . . .
Cidade e Norte de Lisboa . . . . .
Cidade e Norte de Lisboa . . . . .
Cidade e Norte de Lisboa . . . . .

330024
11
11
11

12 de Abril de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo, Carlos Jorge Pimenta dos Reis.

Agrupamento Vertical de Escolas da Costa de Caparica
Despacho (extracto) n.o 25 314/2007
Por despacho de 10 de Outubro de 2007 do presidente do conselho
executivo, no uso da competência delegada no n.o 1.1 do despacho
o
n. 23 731/2006, publicado no Diário da República, 2.a série, n.o 224,

Nome

Isabel Maria Pinto Gonçalves . . .
Teresa Maria Gama Santos Fé de
Pinho.
Maria de Fátima Sousa Pires . . . .

de 21 de Novembro de 2006, com efeitos a 1 de Setembro de 2006,
foram transferidos, nos termos da alínea a) do n.o 2 do artigo 13.o
e da alínea a) do artigo 60.o do Decreto-Lei n.o 20/2006, de 31 de
Janeiro, e da alínea a) do n.o 1 do artigo 64.o e do artigo 65.o do
ECD, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 139-A/90, de 28 de Abril, com
as alterações dadas pelo Decreto-Lei n.o 1/98, de 2 de Janeiro, os
professores do quadro de nomeação definitiva abaixo indicados:

Do
grupo

Do QE/QZP

Código

Para
o
grupo

Para o QE/QZP

Código

100
100

Península de Setúbal . . . . . . .
Jardim-de-Infância de Abra . . .

15
600260

910
910

EB 2, 3 da Costa de Caparica
EB 2, 3 da Costa de Caparica

345222
345222

110

EB 1/JI do Monte de Caparica
n.o 1.

247315

910

EB 2, 3 da Costa de Caparica

345222

17 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo, João António Dias da Fonseca.

Agrupamento de Escolas do Maxial
Aviso n.o 21 507/2007
Nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, e das orientações da circular
n.o 30/98/DEGRE, de 3 de Novembro, torna-se público que se encontra afixada no placard da sala de professores da Escola Básica dos
2.o e 3.o Ciclos do Maxial a lista de antiguidade do pessoal docente
deste Agrupamento, reportada a 31 de Agosto de 2007.
Nos termos do n.o 1 do artigo 96.o, os docentes dispõem de 30 dias
para reclamação a contar da data da publicação deste aviso.
18 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
Fernando Jorge Diz Pereira Subtil.

Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato
Aviso n.o 21 508/2007
Nos termos do disposto do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, faz-se público que se encontra afixada na sala de

professores a lista de antiguidade do pessoal docente deste Agrupamento de Escolas reportada a 31 de Agosto de 2007.
Os docentes dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso para reclamação ao dirigente máximo do serviço.
19 de Outubro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria Teresa Valério Miguel Lopes.

Escola Secundária com 3.o Ciclo de São João da Talha
Aviso n.o 21 509/2007
Nos termos do n.o 1 do artigo 132.o do Estatuto da Carreira Docente
e sem prejuízo do determinado no n.o 4 do mesmo artigo e com
o procedimento na aplicação do disposto no Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, faz-se público que se encontram afixadas, para consulta na sala de professores as listas de antiguidade do pessoal docente
deste estabelecimento de ensino com referência a 31 de Agosto de
2007.
Os interessados dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso para reclamação ao presidente do conselho executivo,
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conforme consta do n.o 1 do artigo 96.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março.
19 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
Jorge Manuel Garcia Vicente.

Direcção Regional de Educação do Alentejo
Escola Básica Integrada c/Jardim-de-Infância
de Ammaia, Portagem

19 de Outubro de 2007. — O Presidente, Jorge Braga de Macedo.

MINISTÉRIO DA CULTURA
Secretaria-Geral

Aviso n.o 21 510/2007
o

Hospitalar de Torres Vedras, pelo período de um ano, para o Instituto
de Investigação Científica Tropical, I. P., com efeitos desde 1 de Julho
de 2007.

Despacho (extracto) n.o 25 316/2007
o

Nos termos do disposto no artigo 95. do Decreto-Lei n. 100/99,
de 31 de Março, conjugado com o artigo 132.o do ECD, Decreto-Lei
o
n. 15/2007, de 19 de Janeiro, avisam-se todos os interessados de
que se encontra afixada na sala de pessoal docente da Escola Básica
Integrada c/ Jardim-de-Infância de Ammaia, Portagem, Marvão, a
lista de antiguidade do pessoal docente deste estabelecimento de
ensino reportada a 31 de Agosto de 2007.
Os docentes dispõem de 30 dias consecutivos a contar da data
da publicitação deste aviso para reclamação ao dirigente máximo deste
serviço, nos termos do artigo 96.o do Decreto-Lei n.o 100/99.
19 de Outubro de 2007. — O Presidente do Conselho Executivo,
Carlos Manuel Batista Castelinho.

Escola Básica Integrada c/ Jardim-de-Infância
Dr. Manuel Magro Machado
Aviso n.o 21 511/2007
Lista de antiguidade do pessoal docente
referente a 31 de Agosto de 2007
Nos termos do disposto no artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99,
de 31 de Março, encontra-se afixada no placard situado na sala de
professores desta Escola a lista de antiguidade do pessoal docente
com referência a 31 de Agosto de 2007.
Nos termos do artigo 96.o do mesmo diploma, os interessados dispõem de 30 dias a contar da data de publicação deste aviso para
reclamação ao dirigente máximo do serviço.
19 de Outubro de 2007. — O Director Executivo, Manuel Monteiro
Graça.

Agrupamento Vertical de Escolas de Viana do Alentejo
Aviso (extracto) n.o 21 512/2007
Nos termos do disposto no n.o 3 do artigo 95.o do Decreto-Lei
n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público que se encontra afixada
no placard da sala de professores do Agrupamento de Escolas de
Viana do Alentejo a lista de antiguidade do pessoal docente reportada
a 31 de Agosto de 2007.
Os professores dispõem de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço
18 de Outubro de 2007. — A Presidente do Conselho Executivo,
Maria Manuel Carvalho Aleixo.

Por despacho da Ministra da Cultura de 29 de Junho de 2007,
é atribuída a medalha de mérito cultural ao mestre Mário Silva, em
reconhecimento do inestimável trabalho de uma vida dedicada às artes
plásticas e à cultura portuguesa e na ocasião em que o artista comemorou 50 anos de carreira artística.
18 de Outubro de 2007. — A Secretária-Geral, Fernanda Soares
Heitor.

Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas
Contrato n.o 1041/2007
Adenda ao contrato-programa n.o 1181/2005 (celebrado entre o Instituto Português do Livro e das Bibliotecas e o município de Castelo
de Paiva em 15 de Fevereiro de 2005, publicado no Diário da República, 2.a série, n .o 100, de 24 de Maio de 2005) celebrada aos
12 dias do mês de Dezembro de 2006 para conclusão da instalação
da Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva, autorizada por despacho de 29 de Novembro de 2006 do então director do ex-Instituto
Português do Livro e das Bibliotecas.
Considerando que em 15 de Fevereiro de 2005 foi celebrado entre
o Instituto Português do Livro e das Bibliotecas e a Câmara Municipal
de Castelo de Paiva um contrato-programa com vista à instalação
da Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva com a duração de cinco
anos;
Considerando que, nos termos do n.o 2 da cláusula 16.a daquele
contrato, a Câmara Municipal de Castelo de Paiva comunicou formalmente ao IPLB ter recebido outra fonte de financiamento, através
da operação norte (fundos comunitários);
Considerando que importa celebrar uma adenda ao contrato-programa, determinando nova percentagem de comparticipação do IPLB:
Entre o Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, abreviadamente designado por IPLB, instituto público com autonomia administrativa, sob tutela do Ministério da Cultura, pessoa colectiva
n.o 503848069, com instalações no Campo Grande, 83, 1.o ,
1700-088 Lisboa, representado pelo seu director, Jorge Manuel Martins, e subdirector, Luís Guilherme Couto Raposo, na qualidade de
primeiro outorgante, nos termos do artigo 6.o, n.o 1, alínea b), e do
n.o 4 do Decreto-Lei n.o 90/97, de 19 de Abril, e o município de
Castelo de Paiva, pessoa colectiva n.o 680020381, com sede no Largo
do Conde, em Castelo de Paiva, representado pelo presidente da
Câmara Municipal, Paulo Ramalheira Teixeira, em exercício de funções desde 24 de Outubro de 2005, com competência própria para
o acto, na qualidade de segundo outorgante, é celebrada a presente
adenda ao contrato-programa celebrado em 15 de Fevereiro de 2005,
nos termos e condições dos números seguintes:
1 — O n.o 1 da cláusula 13.a passa a ter a seguinte redacção:
«Cláusula 13.a
Co-financiamento

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR
Instituto de Investigação Científica Tropical, I. P.
Despacho (extracto) n.o 25 315/2007
Por despachos de 15 de Junho e de 11 de Outubro de 2007 do
presidente do Instituto de Investigação Científica Tropical, I. P., e
do presidente do conselho directivo da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P., foi autorizada a prorrogação
da requisição de Alberto Eduardo Fernandes Parreira Pereira da
Costa, técnico profissional principal do quadro de pessoal do Centro

1 — O primeiro outorgante obriga-se a co-financiar a instalação
da Biblioteca de Castelo de Paiva até ao montante correspondente
a 40 % dos custos totais susceptíveis de comparticipação, excluindo
o IVA, à excepção da componente fundos documentais, cujo montante corresponde a 50 % dos custos totais susceptíveis de comparticipação, excluindo o IVA.»
2 — A presente adenda entra em vigor na data da sua assinatura.
A presente adenda é feita em dois exemplares, valendo ambos como
originais, e será publicada no Diário da República, 2.a série.
(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)
12 de Dezembro de 2006. — O Primeiro Outorgante, Luís Guilherme Couto Raposo. — O Segundo Outorgante, Paulo Ramalheira
Teixeira.

