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Serviço medico à periferia em Guimarães, no Hospital Distrital
de Guimarães e Centro de Saúde das Taipas, 1981;
Serviços médico-sociais, Posto Médico de Briteiros, Guimarães,
1982;
Médica de clínica geral, desde 1 de Janeiro de 1883, Centro de
Saúde de Braga (concurso de 5 de Novembro de 1982);
Assistente de clínica geral desde Março de 1991 no mesmo Centro
de Saúde;
Assistente graduada de clínica geral no Centro de Saúde Braga I,
de 1995 a 31 de Dezembro de 2002;
Chefe de serviço de clínica geral no Centro de Saúde de Guimarães,
desde 1 de Janeiro de 2003.

à afixação, nas instalações daquele Centro de Saúde, de um cartaz
que utilizava declarações do Ministro da Saúde em termos jocosos,
procurando atingi-lo, manifestando a Dr.a Maria Celeste Vilela Fernandes Cardoso não reunir as condições para garantir a observação
das orientações superiormente fixadas para prossecução e implementação das políticas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. (Não
carece de fiscalização prévia. Não são devidos emolumentos.)

4 — Participação em programas de saúde:
Coordenadora distrital de Braga de saúde de adolescentes em 1992;
Coordenadora da actividade de planeamento familiar do Centro
de Saúde de Braga, 1990 a 1995;
Organizadora da consulta «aberta» de jovens, Centro de Saúde
de Braga, 1991;
Organizadora do Gabinete de Apoio à Sexualidade Juvenil, no Instituto Português da Juventude de Braga, 1999.
5 — Participação em acções de formação:
Orientadora do internato geral de medicina, 1999-2006;
Formadora em diversos cursos de planeamento familiar para médicos de clínica geral e enfermeiros, 1995, 1996, 1998, 1999 e 2003;
Formadora no âmbito de acções de formação de ajudantes familiares, SRSS de Braga, projectos TEIAS, ODISSEIA, 1996, 1998 e
1999;
Palestrante em sessões de promoção da saúde na comunidade, 1998,
1999 e 2000;
Integra a bolsa de tutores do Departamento de Clínica Geral da
Faculdade de Medicina do Porto, tutorizando alunos do programa
de contacto precoce com medicina familiar.
6 — Actividades científicas — trabalhos comunicados:
Planeamento familiar — «Uma avaliação da consulta»;
Ficheiro piloto — «Estudo da mortalidade»;
«Avaliação da consulta de jovens do Centro de Saúde de Braga»;
«Avaliação de consultas de adolescentes», Centro de Saúde Braga I,
16 de Março de 1999;
«Contracepção e gravidez na adolescência: Na vertente do médico
de família», 16 de Abril de 1999;
Estudo prospectivo sobre sexualidade em adolescentes;
Co-autora do estudo «Trabalho de investigação: Satisfação das
necessidades de saúde dos utentes — Até onde?»
Co-autoria no estudo «Avaliação qualitativa das actividades de planeamento familiar — 1993», publicado pela Direcção-Geral da Saúde;
Co-autora do estudo sobre satisfação profissional/causas de stress
em medicina geral e familiar coordenado pelo Departamento de Clínica Geral da Faculdade de Medicina do Porto;
Co-autora de «Planeamento familiar — Por que o elemento masculino não pode ser esquecido», publicado na revista Entretanto, n.o 4,
Outubro de 1995.

1 de Junho de 2007. — O Coordenador, José Agostinho Dias de
Castro e Freitas.

Sub-Região de Saúde do Porto
Despacho (extracto) n.o 13 289/2007
Por despacho de 22 de Março de 2007 da coordenadora da Sub-Região de Saúde do Porto, foi autorizada a progressão a assistentes
graduadas de clínica geral, por obtenção do grau de consultor, das
Dr.as Maria Teresa Lusano Quadros Flores Santos e Ana Maria Silva
Moura, assistentes da carreira médica de clínica geral, da Administração Regional de Saúde do Norte, Sub-Região de Saúde do Porto,
Centro de Saúde de Felgueiras, com efeitos a 17 de Agosto de 2005.
29 de Maio de 2007. — A Coordenadora, Maria Georgina Cruz.

Hospitais da Universidade de Coimbra
Despacho (extracto) n.o 13 290/2007
Por despacho do presidente do conselho de administração dos Hospitais da Universidade de Coimbra e despacho reitoral de 2 de Maio
de 2007, foi autorizada a requisição de Ana Maria Magalhães Santos
Silva, chefe de secção do quadro de pessoal dos Serviços da Estrutura
Central — Imprensa da Universidade de Coimbra, para os Hospitais
da Universidade de Coimbra, com efeitos a partir de 7 de Maio de
2007. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Maio de 2007. — A Directora do Serviço de Recursos Humanos, Maria Helena Reis Marques.

Inspecção-Geral da Saúde
Despacho (extracto) n.o 13 291/2007
Por meu despacho de 28 de Maio de 2007, os licenciados Rui
Manuel Colaço Gomes, Paula Carla do Rio Ferreira Abreu, Sílvia
Cristina Gaudêncio Rei e Isabel Marisa Machado Afonso foram
nomeados definitivamente na categoria de inspector, da carreira de
inspecção superior, do quadro de pessoal da Inspecção-Geral da
Saúde, com efeitos à data de 28 de Maio de 2007, nos termos e
ao abrigo do disposto na alínea a) do n.o 2 do artigo 128.o do Código
do Procedimento Administrativo. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas.)
29 de Maio de 2007. — O Inspector-Geral, Fernando César Augusto.

Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento

7 — Outros:
Desempenho de funções clínicas em saúde de idosos, por protocolo
entre o Centro de Saúde e a segurança social;
Participação em diversos debates sobre planeamento familiar e
sexualidade;
Membro da Ordem dos Médicos, com a cédula profissional
n.o 20 904;
Membro do Colégio de Generalistas da Ordem dos Médicos, desde
Dezembro de 1992;
Membro da Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral;
Certificação em clínica geral pela APMCG, em 1998, referente
ao triénio de 1996-1998, pelo diploma de actualização, iniciativa pioneira em Portugal na certificação profissional;
Ex-vogal no júri de juntas médicas de invalidez do Centro de Saúde
de Braga, 1984-1986;
Membro de júris de avaliação final do internato de complementar
de clínica geral.
Despacho n.o 13 288/2007
o

Pelo despacho n. 1/2007 do Ministro da Saúde, de 5 de Janeiro,
foi exonerada do cargo de directora do Centro de Saúde de Vieira
do Minho a licenciada Maria Celeste Vilela Fernandes Cardoso, com
efeitos à data do despacho, por não ter tomado medidas relativas

Aviso n.o 11 556/2007
Por despacho de 24 de Abril de 2007, no uso de competência delegada, de harmonia com o disposto no artigo 8.o do Decreto Regulamentar n.o 61/94, de 12 de Outubro, autorizo a Sociedade OCP
Portugal — Produtos Farmacêuticos, S. A., com sede na Rua do Barreiro, 235, Urbanização da Boaviagem II, Crestins, Moreira,
4470-573 Maia, a comercializar, por grosso, substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, nas suas instalações sitas na Zona
Empresarial do Campo, Estrada do Aérodromo, 45, 3515-342 Viseu,
sendo esta autorização válida por um ano a partir da data desta publicação, e considerando-se renovada por igual período se o INFARMED
nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.
6 de Junho de 2007. — A Directora, Lina Santos.
Aviso n.o 11 557/2007
Por despacho de 29 de Maio de 2007, no uso de competência delegada, de harmonia com o disposto no artigo 8.o do Decreto Regulamentar n.o 61/94, de 12 de Outubro, autorizo o Centro Hospitalar
das Caldas da Rainha sito na Rua do Diário de Notícias, 2500-176 Caldas da Rainha, a adquirir directamente aos produtores, grossistas
e importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus pre-

