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Rectificação n.o 505/2005. — O despacho n.o 428/2005, publicado
no Diário da República, 2.a série, n.o 5, de 7 de Janeiro de 2005,
saiu com algumas inexactidões. Assim rectifica-se que, no n.o 15, onde
se lê «Anexo B, Exames nacionais dos 2.o e 3.o ciclos do ensino básico
(situações excepcionais), fase única» deve ler-se «Anexo B, Exames
nacionais dos 2.o e 3.o ciclos do ensino básico (situações especiais),
fase única», no quadro do anexo D, Exames nacionais do ensino secundário — 2005 — 2.a fase, na 6.a coluna do quadro (segunda-feira, 25
de Julho), onde se lê «Int. Des. Económio e Social (128)» deve ler-se
«Int. Des. Económico e Social (128)» e que o quadro do anexo B,
«Exames nacionais do ensino básico (situações especiais)», passa a
ser o seguinte:

6.o ano — Educação
Visual e Tecnológica.
o
9. ano — Espanhol.
6 .o a n o — L í n g u a
Estrangeira.
9.o ano — Geografia.
9.o ano — Educação
Visual.
9.o ano — Francês.

6.o ano — Educação
Musical.
9.o ano — Educação
Tecnológica.

6.o ano — Matemática.
6.o ano — Língua Portuguesa.
9.o ano — Ciências
Naturais.
6.o ano — História e
Geografia de Portugal.
o
9. ano — História.
6.o ano — Ciências da
Natureza.
9.o ano — Físico-Química.
9.o ano — Inglês.

10 de Março de 2005. — O Chefe do Gabinete, Rodrigo Queiroz e Melo.

11 de Março de 2005. — A Ministra da Educação, Maria do Carmo
Félix da Costa Seabra.

11.30

Louvor n.o 705/2005. — No momento de cessar funções como
Ministra da Educação, quero expressar o meu público agradecimento
ao engenheiro Hugo Alexandre de Sousa Bártolo, pela total dedicação,
empenho e competência com que ajudou a solucionar os problemas
levantados pelo concurso de colocação de docentes de 2004-2005.

9.o ano — Alemão.

11 de Março de 2005. — A Ministra da Educação, Maria do Carmo
Félix da Costa Seabra.

9.o ano — Matemática

Louvor n.o 704/2005. — No momento de cessar funções como
Ministra da Educação, quero expressar o meu público agradecimento
ao Dr. António José Monteiro Basílio, pela total dedicação, empenho
e competência com que ajudou a solucionar os problemas levantados
pelo concurso de colocação de docentes de 2004-2005.

9.o ano — Língua Portuguesa.

11 de Março de 2005. — A Ministra da Educação, Maria do Carmo
Félix da Costa Seabra.

9.00

Louvor n.o 703/2005. — No momento de cessar funções como
Ministra da Educação, quero expressar o meu público agradecimento
ao Dr. Miguel de Jesus Simões, pela total dedicação, empenho e
competência com que ajudou a solucionar os problemas levantados
pelo concurso de colocação de docentes de 2004-2005.

(situações especiais)

11 de Março de 2005. — A Ministra da Educação, Maria do Carmo
Félix da Costa Seabra.

ANEXO B

Louvor n.o 702/2005. — No momento de cessar funções como
Ministra da Educação, quero expressar o meu público agradecimento
ao engenheiro Rogério José Moreira Marques, pela total dedicação,
empenho e competência com que ajudou a solucionar os problemas
levantados pelo concurso de colocação de docentes de 2004-2005.

Exames nacionais do ensino básico

11 de Março de 2005. — A Ministra da Educação, Maria do Carmo
Félix da Costa Seabra.

Quinta-feira, 7 de Julho

Louvor n.o 701/2005. — Ao cessar funções como Ministra da Educação do XVI Governo Constitucional, quero expressar público louvor
ao assessor do meu Gabinete Francisco de Mendia Vassalo pela forma
dedicada, competente e responsável com que desempenhou as suas
funções.

Quarta-feira, 6 de Julho

11 de Março de 2005. — A Ministra da Educação, Maria do Carmo
Félix da Costa Seabra.

Quinta-feira, 30 de Junho

Louvor n.o 700/2005. — Ao cessar funções como Ministra da Educação do XVI Governo Constitucional, quero expressar público louvor
ao assessor do meu Gabinete Lourenço Nobre da Veiga Pereira Coutinho, pela forma dedicada, competente e responsável com que desempenhou as suas funções.

Segunda-feira, 27 de Junho

11 de Março de 2005. — A Ministra da Educação, Maria do Carmo
Félix da Costa Seabra.

Quinta-feira, 23 de Junho

Louvor n.o 699/2005. — Ao cessar funções como Ministra da Educação do XVI Governo Constitucional, quero expressar público louvor
ao assessor do meu Gabinete Carlos Vítor Cabeleira Delgado Barroca,
pela forma dedicada, competente e responsável com que desempenhou
as suas funções.

Quarta-feira, 22 de Junho

11 de Março de 2005. — A Ministra da Educação, Maria do Carmo
Félix da Costa Seabra.

Segunda-feira, 20 de Junho

dedicada, competente e responsável com que desempenhou as suas
funções.

Terça-feira, 5 de Julho
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