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Atentas as disposições conjugadas dos diplomas atrás referidos e
considerando que foi dado cumprimento ao estabelecido nos artigos 23.o e 24.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro, renovo a comissão
de serviço para o cargo de directora de serviços de Gestão de Recursos
Humanos à licenciada Maria Manuela Rainha Mateus de Castro,
assessora do quadro único do Ministério da Educação.
27 de Março de 2005. — O Director-Geral, Diogo Simões Pereira.
Despacho n.o 10 191/2005 (2.a série). — O Decreto-Lei
n.o 208/2002, de 17 de Outubro, aprovou a orgânica do Ministério
da Educação, tendo o Decreto Regulamentar n.o 13/2004, de 28 de
Abril, aprovado a estrutura orgânica da Direcção-Geral dos Recursos
Humanos da Educação.
A Portaria n.o 601/2004, de 3 de Junho, fixou as unidades orgânicas
nucleares e a dotação máxima das unidades orgânicas flexíveis da
Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação, de acordo com
os n.os 4 e 5 do artigo 21.o da Lei n.o 4/2004, de 15 de Janeiro,
e com o artigo 3.o do Decreto Regulamentar n.o 13/2004, de 28 de
Abril.
O despacho n.o 15 396/2004, de 31 de Julho, publicado no Diário
da República, 2.a série, n.o 179, de 31 de Julho de 2004, define as
equipas multidisciplinares internas, nos termos do artigo 4.o do
Decreto Regulamentar n.o 13/2004, e, bem assim, do artigo 22.o da
Lei n.o 4/2004, de 15 de Janeiro.
No âmbito da Direcção de Serviços de Recrutamento do Pessoal
Docente, designo para exercer funções de chefe do Gabinete de Recrutamento do Pessoal Docente dos 2.o e 3.o Ciclos do Ensino Básico
e do Ensino Secundário a licenciada Maria Manuela Vieira Pissarro
Dias Barata, em substituição da licenciada Emília Fernandes Pires
Correia.
O presente despacho produz efeitos a 7 de Abril de 2005.
14 de Abril de 2005. — O Director-Geral, Diogo Simões Pereira.

Direcção Regional de Educação do Centro
Agrupamento de Escolas do Vale do Alva
Aviso n.o 4863/2005 (2.a série). — Nos termos do artigo 93.o
do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, faz-se público que se
encontra afixada no placard da sala de pessoal não docente, para
consulta, a lista de antiguidade do pessoal não docente do Agrupamento de Escolas do Vale do Alva, da qual cabe reclamação a
apresentar no prazo de 30 dias, conforme determina o artigo 96.o
do diploma antes citado, a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República.
21 de Abril de 2005. — A Presidente da Comissão Provisória, Sandra
Margarida Matias Andrade Fidalgo.

Direcção Regional de Educação de Lisboa
Escola Secundária c/ Ensino Básico dos 2.o
e 3.o Ciclos Aquilino Ribeiro
Aviso n.o 4864/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
n.o 2 do artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, e
para os devidos efeitos, faz-se público que se encontra afixada no
placard dos serviços administrativos desta Escola a lista de antiguidade
do pessoal não docente deste estabelecimento de ensino abrangido
pela disposição legal já referida e reportada a 31 de Dezembro de
2004.
Os funcionários dispõem de 15 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.
22 de Abril de 2005. — A Presidente da Comissão Executiva Instaladora, Teresa Maria Silva Cabeça Vicente Rodrigues.

Agrupamento de Escolas Manuel da Maia
Aviso n.o 4865/2005 (2.a série). — 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 átrio da Escola EB 2,3 de Manuel
da Maia a lista de antiguidade do pessoal não docente deste Agrupamento reportada a 31 de Dezembro de 2004.
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Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação, conforme o estabelecido no artigo 96.o do citado decreto-lei.
18 de Abril de 2005. — O Presidente da Comissão Executiva Instaladora, José Augusto Sousa Rodrigues.

Agrupamento de Escolas A Sudoeste de Odivelas
Aviso n.o 4866/2005 (2.a série). — Nos termos do disposto no
artigo 95.o do Decreto-Lei n.o 100/99, de 31 de Março, e para os
devidos efeitos, faz-se público que se encontra afixada nos locais habituais deste Agrupamento a lista de antiguidade do pessoal não docente
deste estabelecimento de ensino reportada a 31 de Dezembro de
2004.
Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente
máximo do serviço.
21 de Abril de 2005. — A Presidente da Comissão Executiva Instaladora, Odília Iolanda Pereira César.

Agrupamento de Escolas Piscinas — Olivais
Aviso n.o 4867/2005 (2.a série). — 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 para consulta no atrium da Escola
a lista de antiguidade do pessoal não docente deste estabelecimento
de ensino, referente a 31 de Dezembro de 2004.
Os funcionários dispõem de 30 dias a contar da publicação deste
aviso no Diário da República para reclamação ao dirigente máximo
do serviço.
4 de Abril de 2005. — A Presidente da Comissão Provisória, Maria
Eduarda Salgueiro de Magalhães Gomes.

MINISTÉRIO DA CULTURA
Portaria n.o 541/2005 (2.a série). — 1 — Considerando o disposto
no n.o 5 do artigo 15.o, no artigo 26.o e no n.o 2 do artigo 28.o da
Lei n.o 107/2001, de 8 de Setembro, determino a classificação da
peça a seguir identificada como bem de interesse público:
D. Duarte, escultura portuguesa do século XVII;
Madeira encarnada e com vestígios de policromia;
Dimensão — altura de 155 cm;
Proveniência — aquisição (2005);
Museu Nacional de Arte Antiga;
Inventário n.o 2473 Esc.;
Inscrição (na base) — «D. DVARTE R. DE»;
Escultura de madeira, trabalhada em vulto pleno, retrata o rei
D. Duarte, conforme identifica a inscrição relevada na base.
O rosto, de recorte ovalado, apresenta-se com bigode, emoldurado por cabeleira de caracóis largos;
Representada de pé, com o braço esquerdo dobrado e o direito
estendido, a figura olha em frente, para o alto. Traja camisa,
túnica, sobretúnica cingida por cinto e manto e calça botas;
Conserva as carnações do rosto e das mãos e ainda vestígios
de policromia;
Trabalho escultórico executado em Portugal nos meados do
século XVII.
2 — A peça referida no número anterior integra a colecção de escultura do Museu Nacional de Arte Antiga, com o número de inventário
2473 Esc.
19 de Abril de 2005. — A Ministra da Cultura, Maria Isabel da
Silva Pires de Lima.

Gabinete da Ministra
Despacho n.o 10 192/2005 (2.a série). — Em 1868 foi desenhado
e construído para a Abardeen Line, por Bernard Waymouth e Walter
Wood, um clipper de 948 t, de construção compósita (tabuado de
casco em madeira e cavername em ferro), que foi baptizado com
o nome de Thermopylae.
O seu tipo de construção e a forma do casco procurava combinar
a capacidade de carga com a velocidade, essencial para efectuar a

