
11598  Diário da República, 2.ª série — N.º 50 — 11 de Março de 2011 

 INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I. P.

Aviso n.º 6575/2011
Por despacho de 06-01-2011, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, autorizo o Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E., 
com sede na Avenida Maria de Lourdes de Mello Castro, a adquirir 
directamente aos produtores, grossistas e importadores substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso exclusivo dos 
doentes internados nas suas instalações sitas nas Unidades de Tomar, de 
Abrantes e de Torres Novas, sendo esta autorização válida por um ano a 
partir da data do despacho, e considerando-se renovada por igual período, 
se o INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

18-01-2011. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
204423259 

 Aviso n.º 6576/2011

Por despacho de 06 -01 -2011, no uso de competência delegada, de har-
monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, autorizo a sociedade Cardoso e Costa — Serviço de 
Entrega de Medicamentos, Unipessoal, L.da, com sede social no Lugar 
do Crasto, Lote 1, Zona Industrial II, 4560 -709 Penafiel, a comercializar 
por grosso substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, 
a partir das suas instalações sitas na mesma morada, sendo esta autori-
zação válida por um ano a partir da data do despacho, e considerando -se 
renovada por igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias 
antes do termo do prazo.

18 -01 -2011. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
204423615 

 Aviso n.º 6577/2011

Por despacho de 06 -01 -2011, no uso de competência delegada, de har-
monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, autorizo a sociedade Alliance Healthcare, S. A., com 
sede social na Rua Engenheiro Ferreira Dias, n.º 772, em Ramalde, 
4149 -014 Porto, a comercializar por grosso substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas instalações sitas na 
Rua Engenheiro Ferreira Dias, n.º 738, em Ramalde, 4149 -014 Porto, 
sendo esta autorização válida por um ano a partir da data do despacho, 
e considerando -se renovada por igual período, se o INFARMED nada 
disser até 90 dias antes do termo do prazo.

18 -01 -2011. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
204423461 

 Aviso n.º 6578/2011
Por despacho de 06 -01 -2011, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, autorizo a sociedade NOVAVET — Produtos Agro-
-Pecuários, L.da, com sede social na Rua do Loreto, n.º 36, R/c, letras A 
e B, 5300 -189 Bragança, a comercializar por grosso e exportar substân-
cias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas 
instalações sitas na Zona Industrial de Ruães, lote 11, 4700 -565 Braga, 
sendo esta autorização válida por um ano a partir da data do despacho, 
e considerando -se renovada por igual período, se o INFARMED nada 
disser até 90 dias antes do termo do prazo.

18 -01 -2011. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
204423704 

 Aviso n.º 6579/2011
Por despacho de 06-01-2011, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, autorizo a sociedade Schering-Plough Farma, L.da, 
com sede social na Rua Agualva dos Açores, n.º 16, 2735-557 Agual-
va — Cacém, a comercializar por grosso substâncias estupefacientes, 
psicotrópicas e seus preparados, a partir das suas instalações sitas na 
Estrada Nacional n.º 9, Km 17, Vila Verde — Terrugem, 2711-901 Sintra, 
sendo esta autorização válida por um ano a partir da data do despacho, 
e considerando-se renovada por igual período, se o INFARMED nada 
disser até 90 dias antes do termo do prazo.

18-01-2011. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
204423794 

 Aviso n.º 6580/2011
Por despacho de 04 -02 -2011, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, autorizo a sociedade Malo Clinic, S. A., com sede na 
Av. dos Estados Unidos da América, n.º 102, 11.º, Letra B, 1700 -179 
Lisboa, a adquirir directamente aos produtores, grossistas e importadores 
substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, para uso 
exclusivo dos doentes internados nas suas instalações sitas na Av. dos 
Combatentes, n.º 43 e 43 -A, 1600 -042 Lisboa, sendo esta autorização 
válida por um ano a partir da data do referido despacho, e considerando-
-se renovada por igual período, se o INFARMED nada disser até 90 dias 
antes do termo do prazo.

15 -02 -2011. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
204422951 

 Aviso n.º 6581/2011
Por despacho de 03 -02 -2011, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, autorizo a sociedade CONFAR — Consórcio Farma-
cêutico, L.da, com sede social na Rua Félix Correia, n.º 1 B, 1500 -271 
Lisboa, a comercializar por grosso, substâncias estupefacientes, psicotró-
picas e seus preparados, a partir das instalações sitas na Rua Sebastião e 
Silva, n.º 4, Zona Industrial de Massamá, 2745 -838 Queluz, sendo esta 
autorização válida por um ano a partir da data do referido despacho, 
e considerando -se renovada por igual período, se o INFARMED nada 
disser até 90 dias antes do termo do prazo.

15 -02 -2011. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria Fernanda Ralha.
204422838 

 Aviso n.º 6582/2011
Por despacho de 10 -02 -2011, no uso de competência delegada, de har-

monia com o disposto no artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, 
de 12 de Outubro, autorizo a entidade Santa Casa da Misericórdia de 
Ílhavo, com sede na Rua Domingos Ferreira Pinto Bastos, n.º 6/10, 
3830 -177 Ílhavo, a adquirir directamente aos produtores, grossistas e 
importadores substâncias estupefacientes, psicotrópicas e seus prepara-
dos, para uso exclusivo dos doentes internados nas suas instalações sitas 
na mesma morada, sendo esta autorização válida por um ano a partir da 
data do referido despacho, e considerando -se renovada por igual perí-
odo, se o INFARMED nada disser até 90 dias antes do termo do prazo.

17 de Fevereiro de 2011. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria 
Fernanda Ralha.

204423178 

 Aviso n.º 6583/2011
Por despacho de 17 -02 -2011, 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, foi revogada a autorização patente no Aviso 
n.º 8494/2000, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 18 
de Maio, para comercializar por grosso, importar e exportar substâncias 
estupefacientes, psicotrópicas e seus preparados, concedida à sociedade 
LABESFAL — Laboratórios Almiro, S. A. nas suas instalações sitas em 
Campo de Besteiros, em Tondela.

18 de Fevereiro de 2011. — A Directora de Direcção, Dr.ª Maria 
Fernanda Ralha.

204422562 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Gabinete do Secretário de Estado da Educação

Despacho n.º 4462/2011
Ao abrigo do disposto nos artigos 35.º a 40.º do Código do Proce-

dimento Administrativo, conjugado com o disposto nos artigos 4.º, 
n.º 2, alínea c), e 16.º, n.º 3, ambos do Decreto -Lei n.º 213/2006, de 
23 de Outubro, na redacção que lhe foi conferida pelos Decretos -Leis 
n.os 164/2008, de 8 de Agosto, 117/2009, de 18 de Maio, e 208/2009, 
de 18 de Setembro, e no uso das competências que me foram delegadas 
pela Ministra da Educação nos termos do despacho n.º 2627/2010, de 
2 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 27, de 
9 de Fevereiro de 2010, determino o seguinte:

1 — Subdelego no director regional de Educação de Lisboa e Vale 
do Tejo, licenciado José Joaquim Machado Courinha Leitão, com fa-




