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APÊNDICE N.o 133 — II SÉRIE — N.o 194 — 10 de Outubro de 2005
Agrupamento de Escolas de Anadia
Despacho n.o 6251/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho de
4 de Agosto de 2005 do presidente do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas de Anadia:
Armandina Manuela Pires Martins Melancia, assistente administrativa
especialista do quadro de vinculação do distrito de Aveiro, em
exercício de funções no Agrupamento de Escolas de Anadia — nomeada chefe de serviços de Administração Escolar do
mesmo Agrupamento, em regime de substituição, de acordo com
o Decreto-Lei n.o 184/2004, de 29 de Julho, com efeitos a partir
de 29 de Julho de 2005.

Porto de Mós, formula com apreço o louvor público ao chefe dos
serviços da administração escolar deste estabelecimento de ensino,
Maria José Franco da Silva, ao cessar funções por motivos de aposentação, por ter relevado extraordinárias qualidades humanas e profissionais que muito nos apraz registar e também por ter desempenhado
com elevada competência técnica e inexcedível dedicação pessoal e
profissional as múltiplas tarefas e responsabilidade que lhe foram
distribuídas ao longo da sua carreira na Administração Pública.
29 de Agosto de 2005. — O Presidente do Conselho Executivo, Rui
Augusto Marques da Silva Pereira Neves.

4 de Agosto de 2005. — O Presidente, António Elói Cristina Gomes.

Escola Básica do 2.o Ciclo Dr. Manuel de Oliveira Perpétua
Despacho n.o 6252/2005 (2.a série) — AP. — O conselho executivo da Escola Básica do 2.o Ciclo Dr. Manuel de Oliveira Perpétua,

Aviso n.o 6817/2005 (2.a série) — AP. — Por despacho do director regional-adjunto, foram rescindidos, nos termos do n.o 1, alínea c),
do artigo 30.o do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, os contratos administrativos de provimento, abaixo mencionados:

Nome

Categoria

Data
do despacho

Data
da rescisão

Fernando José Trindade Ferreira
Maria do Carmo Teixeira Félix
Nunes.

Auxiliar de acção educativa . . . .

24-8-2005

29-7-2005

Auxiliar de acção educativa . . . .

24-8-2005

15-8-2005

Escola/agrupamento

Agrupamento Escolas de Salvaterra de
Magos.
Escola Secundária com 3.o Ciclo de Ourém

Direcção Regional de Educação de Lisboa

12 de Setembro de 2005. — A Directora de Serviços de Recursos Humanos, Ana Teresa Milheiro Marinho Nunes.

Escola Secundária de Santo André
Louvor n.o 143/2005 — AP. — Ao cessar funções como presidente
do conselho executivo da Escola Secundária de Santo André, louvo
a vice-presidente Olívia Maria Teixeira Vaz, que evidenciou ao longo
de muitos anos, dedicação e disponibilidade, tendo demonstrado sempre rigor e profissionalismo no exercício das suas funções. É, pois,
merecedora do meu agradecimento pessoal e público apreço.
2 de Junho de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo, Alzira
Maria de Brito Nobre Mendes.

do Ministério da Educação, apraz louvar, porque é justo e merecido,
a professora Maria de Fátima Ermida Vinha Carvalho, pelo exemplar
espírito e profissionalismo com que desempenhou as funções de professora do 1.o ciclo ao longo de toda a sua carreira docente. Altamente
responsável e com um notável espírito de iniciativa, demonstrou
extrema dedicação e empenho pedagógico permanente, na conquista
do sucesso educativo de todos os seus alunos.
13 de Setembro de 2005. — A Presidente do Conselho Executivo, Maria da Conceição Gomes Lamela Silva.

Direcção Regional de Educação do Norte
Centro de Área Educativa de Vila Real

Inspecção-Geral da Educação
o

Agrupamento de Escolas Abel Varzim

Louvor n. 145/2005 — AP. — A inspectora superior Luísa da
Visitação Canudo Lança Carracha aposentou-se recentemente, após
31 anos ao serviço da educação, dos quais 15 na Inspecção-Geral
da Educação.
Durante a sua vida profissional, sempre se mostrou competente
e interessada, relevando, ainda, uma constante preocupação pela
actualização dos seus conhecimentos e práticas e pelo aperfeiçoamento
do seu trabalho.
Por proposta do delegado regional do Alentejo da Inspecção-Geral
da Educação, louvo a inspectora superior Luísa da Visitação Canudo
Lança Carracha pelas qualidades profissionais e pessoais que sempre
evidenciou.

Louvor n.o 144/2005 — AP. — Ao cessar funções por motivo de
aposentação, após longa e relevante carreira dedica ao serviço público

6 de Setembro de 2005. — A Inspectora-Geral, Conceição Castro
Ramos.

Rectificação n.o 540/2005 — AP. — Por ter sido publicado com
inexactidão no Diário da República, 2.a série, n.o 159, apêndice n.o 114,
de 19 de Agosto de 2005, a rectificação n.o 438/2005 — AP, rectifica-se
que onde se lê «Cristina na Bessa Fernandes Cristóvão Vilar Fernandes» deve ler-se «Cristina Mariana Bessa Fernandes» e «Cristóvão
Vilar Fernandes».
24 de Agosto de 2005. — A Coordenadora, Ema Paula Morais
Gonçalo.

