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 Despacho (extracto) n.º 26072/2009
Maria da Conceição Lopes Casanova, Directora do Departamento de 

Serviços de Apoio, em substituição, autorizada a equiparação a Bolseira 
no País, no período de 1 de Outubro de 2009 a 31 de Dezembro de 
2009, sendo substituída no cargo pela técnica superior, Teresa de Jesus 
Ramos Pacheco Albino.

Instituto de Investigação Científica Tropical, 19 de Novembro de 
2009. — O Presidente, (Jorge Braga de Macedo).

202617064 

 Despacho (extracto) n.º 26073/2009
Teresa de Jesus Ramos Pacheco Albino, técnica superior do Mapa de 

Pessoal do IICT, I. P., nomeada Directora do Departamento de Serviços 
de Apoio, em substituição da Directora do Departamento de Serviços 
de Apoio, Maria da Conceição Lopes Casanova, no período de 01 de 
Outubro de 2009 a 31 de Dezembro de 2009, em que a mesma se encontra 
na situação de equiparação a Bolseira no País.

Instituto de Investigação Científica Tropical, 23 de Novembro de 
2009. — O Presidente, (Jorge Braga de Macedo).
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 MINISTÉRIO DA CULTURA

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 26074/2009
Considerando que, até à constituição do Gabinete do Secretário de 

Estado da Cultura, se torna necessário assegurar a gestão dos assuntos 
e expediente em curso, determino que se mantenham em funções até 
31 de Outubro de 2009, inclusive, com as remunerações e regalias que 
se encontravam a auferir, os seguintes elementos:

Joaquim Francisco Margalho Serrano;
Florinda de Jesus Batoque Marques Leitão;
Felismina Maria Lima Barata;
Cristina Lacerda de Freitas;
Elsa Maria Pereira Figueiredo Bernardino;
Nuno Miguel de Jesus Gonçalves;
Pedro Miguel Fonseca Morais Parrinhas;
Albertino Lourenço.

26 de Outubro de 2009. — A Ministra da Cultura, Maria Gabriela 
da Silveira Ferreira Canavilhas.

202609086 

 Portaria n.º 1276/2009
O denominado «Palácio Pombal», largo e chafariz fronteiro, incluindo 

as decorações em estuque, azulejos e motivos escultórios do referido 
Palácio, sito na freguesia de Santa Catarina, concelho de Lisboa, está 
classificado como imóvel de interesse público através do Decreto n.º 45/93, 
de 30 de Novembro.

Todavia, aquele imóvel vem identificado neste diploma com os n.os 65 
a 85 da Rua do Século e Rua da Academia das Ciências, quando na rea-
lidade deveriam ter sido mencionados os n.os 65 a 103 da Rua do Século, 
tornejando para a Rua da Academia das Ciências, n.os 1 a 5.

Sendo patente a discrepância entre os números de polícia do denomi-
nado Palácio Pombal, importa proceder à alteração da sua localização, 
nela se inserindo os números de polícia correspondentes.

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 18.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de Setembro:

Manda o Governo, pela Ministra da Cultura, o seguinte:
Número único. O Palácio Pombal, largo e chafariz fronteiro, in-

cluindo as decorações em estuque, azulejos e motivos escultórios do 
referido Palácio, classificado como imóvel de interesse público, pelo 
Decreto n.º 45/93, de 30 de Novembro, situa -se na Rua do Século, 
n.os 65 a 103, tornejando para a Rua da Academia das Ciências, n.os 1 
a 5, na freguesia de Santa Catarina, concelho e distrito de Lisboa, 
conforme a planta de delimitação em anexo a esta portaria, da qual 
faz parte integrante.

2 de Novembro de 2009. — A Ministra da Cultura, Maria Gabriela 
da Silveira Ferreira Canavilhas. 

  
 202608195 

 Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Despacho n.º 26075/2009
Ao abrigo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.º e no artigo 6.º do 

Decreto -Lei n.º 262/88, de 23 de Julho:
1 — Nomeio o licenciado Filipe Miguel dos Santos Pacheco para 

prestar colaboração no meu gabinete, na área da sua especialidade, em 
regime de comissão de serviço.

2 — O nomeado auferirá a renumeração correspondente à de adjunto do 
Gabinete, actualizável em função dos aumentos da função pública, incluindo 
o respectivo abono para despesas de representação e subsídio de refeição.

3 — O nomeado terá direito a subsídios de férias e de Natal de quanti-
tativo equivalente ao da remuneração mensal referida no número anterior.

4 — O nomeado tem, ainda, direito ao abono de despesas de trans-
porte e ajudas de custo de monte igual ao fixado para os adjuntos do 
Gabinete quando deslocado em missão oficial de serviço público no 
País ou no estrangeiro.

5 — A presente nomeação dura enquanto se mantiver a minha nomea-
ção no presente cargo, podendo ser revogada a todo o tempo.

6 — O presente despacho produz efeitos a partir de 23 de Novembro 
de 2009.

17 de Novembro de 2009. — O Secretário de Estado da Cultura, 
Elísio Costa Santos Summavielle.

202612399 

 Direcção Regional de Cultura do Alentejo

Despacho n.º 26076/2009
Finda a licença sem vencimento por um ano atribuída ao trabalhador 

Paulo Guilherme Rosa Percheiro, do quadro da ex -Direcção Regional 
de Évora do IPPAR, determino, no termos do art.º14.º, n.º 4 e 5, da Lei 
n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 11/2008, de 
20 de Fevereiro, a sua colocação em situação de mobilidade especial.

Évora, 10 de Novembro de 2009. — O Director Regional de Cultura 
do Alentejo, José António Cabrita do Nascimento. 




