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Resolução n.º 284/2015
Louva o Eng.º Gonçalo Nuno Monteiro de Araújo pelo seu desempenho enquanto
Diretor Regional do Planeamento, Recursos e Infraestruturas.
Resolução n.º 285/2015
Louva o Eng.º Duarte Nuno Jardim Nunes por servir em prol da ciência e da Região
Autónoma da Madeira.
Resolução n.º 286/2015
Louva a Técnica Administrativa Maria Isabel Santa Clara Pereira de Sousa Ramos
pelas funções que vem exercendo com zelo, eficiência e lealdade como secretária
pessoal do Excelentíssimo Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos.
Resolução n.º 287/2015
Louva a Coordenadora Rosa Maria Reis Neves pelas funções que vem exercendo
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PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL
Resolução n.º 261/2015
Considerando a exoneração de todos os membros
titulares do órgão do Conselho Diretivo da “Associação
Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de
Informação na Madeira - DTIM;
Considerando que é necessário dar continuidade à
prática de atos que não excedam os poderes normais e
correntes de administração da associação;
Considerando que, para o efeito foi nomeada uma
Comissão de Gestão, conforme deliberação da Assembleia
Geral de 30 de março de 2015, nos termos do artigo 22.º
dos estatutos da referida associação.
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu:
Designar, como representante do Governo da Região
Autónoma da Madeira na Comissão de Gestão da
“Associação Regional para o Desenvolvimento das
Tecnologias de Informação na Madeira - DTIM”, a Dr.ª
Maria Teresa Pereira Brazão, Técnica Superior do Gabinete
do Secretário Regional da Educação e Recursos Humanos.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

Abreu pelas funções que vem desempenhando enquanto
motorista ao serviço do Secretário Regional da Educação e
Recursos Humanos.
Pessoa bem formada, com elevada lealdade, disponibilidade e profissionalismo, constituiu um importante elemento
de apoio à ação e iniciativas do Secretário Regional.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 264/2015
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar a Chefe de Departamento
Ana Maria Lemos Terra Boa Silva Gomes pelas funções
que vem exercendo com zelo, eficiência e lealdade no
Gabinete do Secretário Regional da Educação e Recursos
Humanos.
A Chefe de Departamento Ana Maria Lemos Terra Boa
Silva Gomes evidenciou, ao longo do mandato, uma
capacidade de trabalho notável, com grande sentido de
responsabilidade profissional e dedicação às tarefas que lhe
foram confiadas.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

Resolução n.º 262/2015
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu:
Retificar a Resolução n.º 209/2015, da reunião de 26 de
março.
Assim onde se lê:
José António de Sousa Rocha
Deverá ler-se:
António José de Sousa Rocha

Resolução n.º 265/2015
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar Belmira Maria Gonçalves
pelas funções que vem desempenhando enquanto motorista
ao serviço do Secretário Regional da Educação e Recursos
Humanos.
Além da sua prontidão e disponibilidade a motorista
Belmira Gonçalves pautou também a sua ação por elevado
sentido cívico e responsabilidade com o serviço.

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

Resolução n.º 263/2015

Resolução n.º 266/2015

O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar José Afonso Gomes Aveiro

O Governo Regional da Madeira resolve louvar os
membros do CACEAD - Comissão de Acompanhamento da
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Componente Externa da Avaliação Docente, pela missão
que souberam levar a cabo, no âmbito da implementação da
componente da avaliação externa do Desempenho Docente.
Em todos os elementos que integram o CACEAD
reconhece-se um excecional espírito de entrega e dedicação
que conjuntamente com as suas competências de ordem
científica e pessoal tornaram possível a instalação de um
dispositivo que deu execução a uma missão complexa e
sensível mas determinante para o superior interesse público
da Educação.
Assim, o Conselho do Governo reunido em plenário em
1 de abril de 2015, resolveu louvar:
-

Ana Ascensão Coelho dos Santos Velosa
Ana Lídia Vieira Brazão Aveiro
Elvira Maria Chaves Correia
Fátima Amélia de Abreu
Fátima Maria da Silva Jardim Carvão
Guida Reis Rodrigues Mendes
Maria Lúcia de Sousa Henriques Fragoeiro
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Educação e Recursos Humanos e valorizaram e engrandeceram a Educação.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 269/2015
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar o Dr. Benício Norberto
Jardim Nunes pelo seu desempenho enquanto Inspetor
Regional do Trabalho.
Dirigente leal e competente, rigoroso no exercício da
sua função, contribuiu para prestigiar o serviço que liderou.
Revelou-se importante na execução de políticas do
Governo Regional da Madeira/Secretaria Regional da
Educação e Recursos Humanos para a área da Inspeção
Regional do Trabalho.

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

Resolução n.º 267/2105

Resolução n.º 270/2015

O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar o Dr. Diogo Cabral Neves
pelas funções que vem desempenhando enquanto
Coordenador Regional do Projeto de Educação para a
Segurança e Prevenção de Riscos.
Além do seu rigor profissional e lealdade, o Dr. Diogo
Neves demonstrou um grande sentido de missão na gestão
dos objetivos prioritários definidos pela Secretaria Regional
da Educação e Recursos Humanos.
Revelou ainda grande capacidade de coordenação e
articulação em parceria com outras entidades relevantes
para o alcance de objetivos.

O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar o Dr. João Manuel Almeida
Estanqueiro pelo seu desempenho enquanto Diretor
Regional da Educação.
Foi, ao longo do mandato, um dirigente empenhado, leal
e competente.
Enquanto Diretor Regional da Educação exerceu uma
liderança eficaz baseada no respeito pela pessoa humana e
promotora das relações interpessoais. A sua ação foi crucial
para se estabelecer uma excelente articulação interdepartamental, determinante na consecução das reformas operadas
pela Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos
no âmbito da política educativa.

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

Resolução n.º 268/2015

Resolução n.º 271/2015

O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar o Dr. António José de
Carvalho Lucas pelo seu desempenho enquanto Adjunto do
Gabinete do Secretário Regional da Educação e Recursos
Humanos.
Durante o período em que exerceu estas funções, o Dr.
António Lucas não só se dedicou de forma empenhada,
competente e profissional em todas as tarefas deixadas à
sua responsabilidade, como manteve sempre uma atitude
pró-ativa no sentido de contribuir para delinear políticas
educativas promotoras da concretização dos objetivos
definidos para cada área.
A sua capacidade de dialogar e de estabelecer
compromissos, a verticalidade e ética que associa à sua
ação bem como a sua longa experiência e conhecimento
profundo das questões mais relevantes para a educação
fizeram do seu trabalho uma mais-valia notável para a
prossecução dos objetivos da Secretaria Regional da

O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar o Dr. João Gabriel Jardim
Caldeira pelas funções que vem desempenhando enquanto
coordenador do CACEAD - Comissão de Acompanhamento
da Componente Externa da Avaliação Docente.
O Professor João Gabriel Caldeira é um colaborador que
se rege por alto sentido de profissionalismo, dedicação e
sentido de missão, qualidades que foram decisivas para o
grande sucesso do projeto que coordenou.
O seu perfil de pessoa leal, disponível e dialogante, a
par da sua capacidade de iniciativa fizeram dele um
elemento determinante na boa consecução das políticas
levadas a cabo pela Secretaria Regional da Educação e
Recursos Humanos.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
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Resolução n.º 272/2015

Resolução n.º 275/2015

O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar o Dr. Francisco Manuel
Casqueiro Maçaroco que desempenhou com competência
as suas funções enquanto presidente do Madeira Tecnopolo
S.A., qualidade em que soube interpretar a estratégia do
Governo Regional da Madeira para aquele Madeira
Tecnopolo.
Profissional coerente e rigoroso, contribuiu decisivamente para que os objetivos da Secretaria Regional da
Educação e Recursos Humanos fossem alcançados.

O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar o Dr. Rui Anacleto Mendes
Alves pelo seu desempenho enquanto Diretor Regional da
Juventude e Desporto.
Dirigente leal e competente, revelou grande capacidade
para liderar equipas, em função de objetivos que
concretizaram as políticas do Governo Regional da
Madeira/Secretaria Regional da Educação e Recursos
Humanos para a área do desporto e da juventude.

Presidência

do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 276/2015

Resolução n.º 273/2015
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar o Dr. Fernando Marcelo
Ornelas Melim e o Dr. Gonçalo Nuno Rebelo Fernandes de
Olim pelos seus desempenhos enquanto coordenadores do
projeto designado “Carta da Convivialidade Escolar”
através do qual a Secretaria Regional da Educação e
Recursos Humanos operacionalizou importantes estratégias
de política educativa.
Para o sucesso da implementação do projeto foi
determinante que numerosas equipas de trabalho fossem
envolvidas numa perspetiva participativa e crítica, tendo em
conta a realidade única de cada meio escolar.
A excelente coordenação destas equipas a cargo do Dr.
Marcelo Melim e do Dr. Gonçalo Olim a par da sua
capacidade de inovação na abordagem, levantamento e
resolução de situações - problemas contribuíram de forma
decisiva para o êxito do projeto.
O Dr. Marcelo Melim e o Dr. Gonçalo Olim revelaram-se profissionais leais, competentes e empenhados, pautando a sua ação por um grande sentido de missão e
responsabilidade.
Contribuíram de forma decisiva para o sucesso das
políticas do Governo Regional da Madeira/Secretaria
Regional da Educação e Recursos Humanos.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 274/2015
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar o Dr. Jorge Manuel da Silva
Morgado pelo seu desempenho enquanto Diretor Regional
dos Recursos Humanos e da Administração Educativa.
Dirigente competente, empenhado e com elevada
dedicação à causa da Educação.
Revelou responsabilidade extrema, tendo pautado a sua
ação, num contexto de acentuadas dificuldades, por um
grande sentido de missão e de lealdade face aos objetivos
estratégicos, tendo sido determinante no alcance desses
objetivos e no sucesso da execução das políticas da
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.

O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar o Dr. Rui Gonçalves da Silva
pelo seu desempenho enquanto Diretor Regional do
Trabalho.
Dirigente empenhado, competente e com uma atitude
altamente promotora de diálogo e respeitador da pessoa
humana, pautou a sua intervenção por um grande sentido da
responsabilidade e proatividade revelando-se importante na
execução da estratégia política da Secretaria Regional da
Educação e Recursos Humanos para a área do trabalho.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 277/2015
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar o Dr. Sérgio Olim Gomes
Mendonça pelas funções que vem desempenhando na
qualidade de Diretor da Inspeção Regional de Educação na
vigência do XI Governo Regional da Madeira.
O Senhor Dr. Sérgio Mendonça alia uma formação
científica sólida a um perfil humano fundado em valores e
numa ética pessoal digna de referência. As suas
capacidades de liderança e disponibilidade permanente para
dirimir conflitos em prol do bom funcionamento das
instituições públicas da Educação; a lealdade e transparência que sempre evidenciou nas suas ações fazem dele
merecedor das maiores distinções.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 278/2015
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar a Dr.ª Ana Paula Correia
Alves Vieito pelas funções que vem desempenhando
enquanto Subdiretora Regional de Educação.
A Dr.ª Ana Paula Vieito possui uma sólida formação
técnica e científica e rege a sua ação por elevados padrões
de rigor e excelência face aos objetivos a alcançar. Ao
longo do mandato, demonstrou amplas capacidades para
liderar equipas e para promover a coordenação entre
serviços, a par de uma dedicação permanente às missões
que lhe foram confiadas.
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Profissional perseverante e firme nos seus compromissos, revelou na sua ação um grande sentido de missão e
de lealdade, sendo um elemento determinante no sucesso
das políticas da Secretaria Regional de Educação e
Recursos Humanos.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 279/2015
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar a Dr.ª Isabel Margarida
Oliveira Costa Amaral pelo seu desempenho enquanto
Diretora do Gabinete de Gestão Financeira.
Dirigente competente e com elevado nível de empenho
e responsabilidade revelou-se determinante ao coordenar
uma área sensível na execução das políticas do Governo
Regional da Madeira/Secretaria Regional da Educação e
Recursos Humanos.
A Dr.ª Isabel Amaral pautou a sua ação por uma grande
lealdade e sentido de missão, tendo liderado a sua equipa
com eficiência e promovendo a articulação interdepartamental, o que se revelou importante na ação política da
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 280/2015
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar a Dr.ª Sara Maria Nunes
Almeida Estudante Relvas pelo seu desempenho enquanto
Diretora Regional da Qualificação Profissional.
Dirigente empenhada, dedicada e com permanente
disponibilidade para o cumprimento da sua missão.
Revelou grande capacidade para liderar equipas.
Pautou a sua ação por princípios de lealdade e
transparência.
Foi importante no cumprimento das missões da
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 281/2015
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar a Dr.ª Sara Mónica
Fernandes da Silva Relvas pelo seu desempenho enquanto
Chefe do Gabinete do Secretário Regional da Educação e
dos Recursos Humanos.
Durante o mandato que ora finda, a Dr.ª Sara Relvas
exerceu as suas funções com inexcedível dedicação,
profissionalismo e competência, ajudando a que esta
Secretaria Regional levasse a bom termo um programa de
políticas exigentes, no contexto de um período de
dificuldades acrescidas, ditadas por condicionalismos
económico-financeiros internos e externos.
A sua formação jurídica sólida e capacidade de gestão
de equipas, aliada à ética pessoal, sentido de justiça e total
disponibilidade para implementar as políticas e ações nas
diversas áreas sob a responsabilidade da SRE contribuíram
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decisivamente para o sucesso da missão da Secretaria
Regional da Educação e Recursos Humanos.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 282/2015
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar a Dr.ª Susana Cristina
Ferreira Gonçalves pelas funções que vem desempenhando
enquanto Coordenadora Regional do Projeto de Capacitação de Alunos - RAM.
A Dr.ª Susana Gonçalves demonstrou elevada dedicação
e empenho aplicado no citado projeto o que permitiu a sua
implementação em todas as escolas da Região em prol dos
alunos nele incluídos.
No período em que assumiu funções revelou ainda
grande capacidade de trabalho e persistência no alcance de
objetivos estratégicos da Secretaria Regional da Educação e
Recursos Humanos e excelentes capacidades de
coordenação entre serviços.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 283/2015
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar a Dr.ª Maria Tomásia
Figueira Alves pelo seu desempenho enquanto Diretora do
CEPAM - Conservatório - Escola Profissional das Artes da
Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode e Presidente da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA).
A ação desenvolvida pela Dr.ª Tomásia Alves durante o
mandato que ora finda revelou-se determinante para a plena
consecução dos objetivos delineados pelo Governo
Regional da Madeira no âmbito das políticas educativas
levadas a cabo pela Secretaria Regional da Educação e
Recursos Humanos, relacionadas com o ensino das artes e
com o desenvolvimento da oferta cultural musical na
Região Autónoma da Madeira.
Colaboradora empenhada, responsável e competente,
soube pautar a sua conduta por elevados padrões e ética
profissional revelando um grande sentido de lealdade e de
missão face aos objetivos das instituições que liderou.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 284/2015
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar o Eng.º Gonçalo Nuno
Monteiro de Araújo pelo seu desempenho enquanto Diretor
Regional do Planeamento, Recursos e Infraestruturas.
Destaca-se pelas suas qualidades de líder de equipas e
grande capacidade e competência para acompanhar e
intervir pró-ativamente em dossiers da máxima sensibilidade e importância no desenvolvimento das políticas da
Secretaria Regional da Educação e Recursos Humanos.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
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Resolução n.º 285/2015
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar o Eng.º Duarte Nuno Jardim
Nunes.
Profissional competente e leal, mantém uma atitude
proactiva e de permanente disponibilidade para servir em
prol da ciência e da Região Autónoma da Madeira.
Investigador dedicado, contribuiu de forma decisiva
para a criação de uma verdadeira estratégia para a invéstigação científica e inovação na Região Autónoma da
Madeira, revelando uma grande capacidade para congregar
esforços e articular ações entre entidades públicas e
privadas, face aos objetivos pretendidos.
Foi importante no desenvolvimento das políticas do
Governo Regional da Madeira/Secretaria Regional da
Educação e Recursos Humanos.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 286/2015
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar a Técnica Administrativa
Maria Isabel Santa Clara Pereira de Sousa Ramos pelas
funções que vem exercendo com zelo, eficiência e lealdade

como secretária pessoal do Excelentíssimo Secretário
Regional da Educação e Recursos Humanos.
A Técnica Administrativa Maria Isabel Santa Clara
Pereira de Sousa Ramos evidenciou, ao longo do mandato,
uma capacidade de trabalho notável, com grande sentido de
responsabilidade profissional e dedicação às tarefas que lhe
foram confiadas.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
Resolução n.º 287/2015
O Conselho do Governo reunido em plenário em 1 de
abril de 2015, resolveu louvar a Coordenadora Rosa Maria
Reis Neves pelas funções que vem exercendo com zelo,
eficiência e lealdade como secretária pessoal do
Excelentíssimo Secretário Regional da Educação e
Recursos Humanos.
A Coordenadora Rosa Maria Reis Neves evidenciou, ao
longo do mandato, uma capacidade de trabalho notável,
com grande sentido de responsabilidade profissional e
dedicação às tarefas que lhe foram confiadas.
Presidência do Governo Regional. - O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL, no exercício da
Presidência, João Carlos Cunha e Silva.
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CORRESPONDÊNCIA

PUBLICAÇÕES

EXEMPLAR
ASSINATURAS

Toda a correspondência relativa a anúncios a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção
Regional da Administração da Justiça.
Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:
Uma lauda....................... €15,91 cada
Duas laudas..................... €17,34 cada
Três laudas ...................... €28,66 cada
Quatro laudas .................. €30,56 cada
Cinco laudas ................... €31,74 cada
Seis ou mais laudas ......... €38,56 cada

€15,91;
€34,68;
€85,98;
€122,24;
€158,70;
€231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29
Anual
Uma Série ............................... €27,66
Duas Séries ............................. €52,38
Três Séries .............................. €63,78
Completa ................................ €74,98

Semestral
€13,75;
€26,28;
€31,95;
€37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de Janeiro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Departamento do Jornal Oficial
Departamento do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número: €2,44 (IVA incluído)

