CIRCULAR Nº 193/17
ASSUNTO: Condecoração ao Mestre José Manuel Bastos Nunes
Medalha de Honra ao Mérito Desportivo
Lisboa, 14 de julho de 2017

Exmos. Senhores,

Vimos por este meio enviar em anexo o Diário da República, onde foi publicada a
Condecoração ao Mestre José Manuel Bastos Nunes.

Com os melhores cumprimentos e cordiais,

Saudações Desportivas
O Presidente da FPJ

Jorge Fernandes

13709

Diário da República, 2.ª série — N.º 127 — 4 de julho de 2017
do Diário da República n.º 129, de 07 de julho, e 7601-A/2016 de 6 de
junho, publicado no 1.º Suplemento da 2.ª série do Diário da República
n.º 109/2016, de 07 de junho, respetivamente, o seguinte:
1 — Designar como coordenador nacional do Relatório Nacional relativo à Avaliação Intercalar do Programa Erasmus + o Senhor Doutor João
Pinto Guerreiro, cuja nota curricular se anexa ao presente despacho.
2 — O presente despacho revoga e substitui o Despacho n.º 10692/2016,
de 17 de agosto, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 164,
de 26 de agosto.
12 de junho de 2017. — A Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, Maria Fernanda Fernandes Garcia Rollo. — 8 de
junho de 2017. — O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto,
João Paulo de Loureiro Rebelo.
ANEXO

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas de Aljezur
Despacho n.º 5846/2017
Por despacho de 2 de janeiro de 2017, da Senhora Diretora deste
Agrupamento, nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 26.º da Lei
n.º 42/2016, de 28 de dezembro, prorroga, excecionalmente, a situação
de mobilidade intercategorias, da Assistente Operacional Maria Alice
Salvador Duarte da Glória, com contrato por tempo indeterminado, para
o exercício de funções de Encarregado Operacional, desde 1 de janeiro
de 2017 com termo em 31 de dezembro de 2017.
23 de junho de 2017. — A Diretora, Maria da Piedade Matoso Freire.
310589093

Breve nota curricular
Licenciado em Geografia pela Universidade de Lisboa, Master of
Science em Ordenamento Rural e Ambiente, doutor em Ciências Económicas e Agregado em Economia Regional pela Universidade do
Algarve, João Pinto Guerreiro foi nomeado, por despacho publicado na
2.ª série do Diário, de 12-03-2014, coordenador de um grupo de trabalho que tem por objeto a conceção da estratégia de internacionalização
do ensino superior português. Foi reitor da Universidade do Algarve,
tendo ali exercido diversas funções no âmbito da gestão universitária,
destacando-se as de Presidente do Conselho Diretivo da Unidade de
Ciências Económicas e Empresariais, atual Faculdade de Economia, de
Pró-Reitor para a transferência de tecnologia e inovação e as de Coordenador do Centro Regional para a Inovação do Algarve. Foi também
presidente da Comissão de Coordenação da Região do Algarve.
310569434

14 de junho de 2017. — A Presidente do Conselho Geral, Ilda Maria
Marinho Moreira Teles Braga.
310568681

EDUCAÇÃO

Agrupamento de Escolas de Branca, Albergaria-a-Velha

Gabinete do Secretário de Estado da Juventude
e do Desporto
Despacho n.º 5845/2017
Considerando o inegável contributo dado pelo Mestre José Manuel
Bastos Nunes ao judo e à causa desportiva em geral;
Realçando a dedicação e a paixão patenteadas no desempenho das
tarefas que exerceu, quer como praticante, treinador, professor de judo,
quer como árbitro, dirigente associativo e federativo;
Reconhecendo que foi, durante 50 anos, o grande impulsionador da
modalidade no País, obtendo a primeira medalha portuguesa em provas
internacionais e vencendo o primeiro torneio de judo realizado em Portugal, tendo conquistado ainda diversos títulos nacionais e participado
em vários Campeonatos da Europa e do Mundo;
Salientando o seu currículo como Mestre e treinador, de onde se
destaca a formação de vários judocas que foram campeões nacionais e
atletas olímpicos e a dedicação, ao longo de toda a sua vida, ao ensino das
técnicas, dos valores e dos princípios do judo a três gerações de judocas;
Considerando que o Mestre José Manuel Bastos Nunes exerceu a
função de treinador de judo em instituições de referência, tendo recebido,
nesse âmbito, louvores oficiais pelo seu trabalho meritório;
Evidenciando a sua colaboração na edição do livro “Judo Ilustrado
Kyu & Dan”, de Kiyoshi Kobayashi, bem como na edição de revistas
sobre a modalidade;
Considerando o seu profícuo trabalho em prol do judo, que levou a
que o Município de Sintra o condecorasse com a Medalha de Mérito
Municipal — Grau Ouro e a Federação Portuguesa de Judo lhe atribuísse
o cinto raiado vermelho e branco de 7.º Dan;
Destacando que lhe foi atribuída em 2009 a graduação de 8.º Dan pela
Federação Internacional de Judo e pelo Kodokan, a maior graduação
nacional de judo;
Considerando que é Presidente honorário da Comissão Nacional de Graduações e um fiel seguidor dos princípios tradicionais do ensino do judo;
Reconhecendo a sua longa, prestimosa e diversificada carreira, que
é um exemplo de vontade, determinação e dedicação ao judo e ao desporto nacional;
Determino, ao abrigo do disposto nos artigos 4.º e 6.º do Decreto-Lei
n.º 55/86, de 15 de março, a concessão a José Manuel Bastos Nunes da
medalha de honra ao mérito desportivo.
9 de junho de 2017. — O Secretário de Estado da Juventude e do
Desporto, João Paulo de Loureiro Rebelo.
310568998

Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza Cardoso, Amarante
Aviso (extrato) n.º 7458/2017
Nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, na sua
republicação no Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho, em reunião
extraordinária do Conselho Geral, no dia 15 de maio de 2017, foi votada
por maioria absoluta dos membros em efetividade de funções a recondução do professor Joaquim Artur Pereira Correia para o cargo de Diretor
do Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso, Amarante, para
o próximo mandato de quatro anos 2017-2021.

Aviso n.º 7459/2017
Francisco Avelino Pereira de Castro, Presidente do Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Branca, Albergaria-a-Velha, faz saber que,
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 75/2008
de 22 abril, republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho,
tomou posse do cargo de Diretora, no dia 08 de junho e para o próximo
quadriénio 2017/2021, em sessão pública perante o Conselho Geral, a
docente Maria Madalena Silva Brandão.
14 de junho de 2017. — O Presidente do Conselho Geral, Francisco
Castro.
310570105

Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova
Aviso n.º 7460/2017
Nos termos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, torna-se público que se encontra afixada no Agrupamento de
Escolas de Condeixa-a-Nova, com sede na Escola Secundária Fernando
Namora, a lista de antiguidade do pessoal não docente, reportada a 31 de
dezembro de 2016.
O pessoal não docente dispõe de 30 dias a contar da data de publicação
deste aviso para reclamação ao dirigente máximo do serviço.
13 de junho de 2017. — A Diretora, Anabela Rodrigues de Lemos.
310567814

Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, Santarém
Aviso n.º 7461/2017
Nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, na sua republicação no Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho, nomeio como
Subdiretora do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques a docente
Maria do Carmo Casaca Pronto e, como Adjuntos os docentes Matilde
Maria Trindade Casaca Ferreira e Alfredo Manuel Cordeiro Oliveira.
A presente nomeação produz efeitos a 02 de maio de 2017.
8 de junho de 2017. — A Diretora, Maria Helena Soares Carreira
Vieira.
310557527

