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 ANEXO II 

  
 203525852 

2 — Publicam-se, no anexo I, a planta de implantação, incluindo 
a respectiva zona especial de protecção, e, no anexo II, a planta de 
localização.

22 de Julho de 2010. — Pela Ministra da Cultura, Elísio Costa Santos 
Summavielle, Secretário de Estado da Cultura.

ANEXO I 

 Aviso n.º 15172/2010

Situada no sul da ilha Terceira, numa pequena e belíssima baía, Angra 
foi a primeira cidade do arquipélago dos Açores, elevada em 1534, já 
na altura uma muito importante e influente localidade, grande ponto de 
comércio e troca e ponto de escala obrigatório nas travessias transcon-
tinentais, em busca dos «novos mundos».

Angra opôs-se com heroísmo ao domínio castelhano, tornando-
se na sede do governo do País entre 1580 e 1583, e com a rendição 
das forças espanholas, em 1641, granjeou o título de «Sempre Leal 
Cidade». O topónimo Heroísmo deriva das lutas liberais, no século 
XIX, quando Angra do Heroísmo se pautou pela defesa dos ideais 
da liberdade.

As suas bonitas e típicas ruas são o reflexo de anos de história, in-
fluência dos vários habitantes vindos de variadas regiões e dos muitos 
visitantes e negociantes que por tão importante ponto de comércio e 
troca, pleno de beleza, se apaixonaram.

Assim:
1 — Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do 

artigo 72.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, 
torna-se público que, em 1983, foi incluído na lista indicativa 
do Património Mundial da UNESCO o conjunto conhecido por 
Centro Histórico de Angra do Heroísmo, localizado nas fregue-
sias da Sé, Santa Luzia, Conceição e São Pedro, concelho de 
Angra de Heroísmo.

  

 ANEXO II 

  
 203526516 

 Aviso n.º 15173/2010

Situada na desembocadura do Douro e escalonada sobre as ladeiras 
das colinas que dominam o rio, a cidade do Porto oferece uma paisagem 
urbana excepcional, testemunha da sua história milenária. Denominada 
«Portus» — o porto — pelos romanos, a cidade sempre esteve estreita-
mente ligada à actividade marítima, fonte da sua superioridade secular. 
Trata-se de uma área que combina vários estilos que atestam a ocupação 
urbana em diferentes épocas, tal como nos períodos romano e medieval, 
entre outros, podendo encontrar-se no centro histórico do Porto vestígios 
da presença humana que remontam ao século VIII a.C. O centro histórico 
do Porto é constituído por uma série de monumentos e edifícios que 
representam em si, os valores culturais dos vários estilos, desde a catedral 
de estilo românico, até ao edifício neoclássico da bolsa, passando pela 
Igreja de Santa Clara de estilo manuelino tipicamente português. Trata-se 
de uma arquitectura particular e rica, que é diversificada e adequada às 
condições geográficas e sociais do local e que estabelece igualmente 
relação coerente entre o ambiente natural e urbano. A inscrição na lista 
do Património Mundial da UNESCO fundamentou-se no valor universal 
excepcional do tecido urbano do seu centro histórico, onde pontuam 
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inúmeros monumentos, testemunhos notáveis do seu desenvolvimento 
ao longo dos séculos. O centro histórico do Porto mantém actualmente 
os elementos que ajudaram à sua criação, nomeadamente, habitação, 
comércio, associações e culto religioso. Abrange uma área de cerca de 
90 ha onde se inclui a Ponte D. Luís e a serra do Pilar, hoje integrados 
no concelho de Vila Nova de Gaia. 

Assim:
1 — Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 72.º 

do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, torna-se público que, 
em 1996, foi incluído na lista indicativa do Património Mundial da 
UNESCO o conjunto conhecido por centro histórico do Porto, localizado 
nas freguesias da Sé, São Nicolau, da Vitória e de Miragaia, concelhos 
do Porto e Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

2 — Publica-se no anexo I a planta de implantação, incluindo a 
respectiva zona especial de protecção e no anexo II a planta de lo-
calização.

23 de Julho de 2010. — Pela Ministra da Cultura, Elísio Costa Santos 
Summavielle, Secretário de Estado da Cultura.

ANEXO I 

  
 ANEXO II 

  
 203529246 

 Direcção-Geral de Arquivos

Listagem n.º 113/2010

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um 
posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior 
do mapa de pessoal dos Serviços Centrais da Direcção -Geral 
de Arquivos.

Lista unitária de ordenação final

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de Janeiro, torna -se pública a lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal para o preenchimento de um posto de 
trabalho não ocupado do mapa de pessoal dos Serviços Centrais 
da Direcção -Geral de Arquivos, aberto pelo aviso n.º 116/2010, 
publicado no Diário da República, n.º 2, 2.ª série, de 05 de Janeiro, 
a saber:

Candidatos aprovados:

1.º Ana Isabel Garcia Correia Fernandes — 12,22 valores
2.º Graça Maria Miranda Lérias Pacheco — 11,52 valores
3.º Humberto Manuel da Cruz Gomes — 10,285 valores

Candidatos excluídos:

Maria Luísa de Carvalho Morgado Belo Rolim (a)
Susana Maria Delgado Pinheiro Silvestre (a)
Maria Idalina Pinheiro Lucas (a)
Hélia Alexandra Gonçalves Silva (a)

a) Por ter obtido valoração inferior a 9,5 valores no método de se-
lecção obrigatório.

A presente lista foi homologada por despacho de 12 de Julho de 2010 
do Subdirector -Geral da Direcção -Geral de Arquivos, e será também 
afixada em local visível e público das instalações da entidade empre-
gadora e disponibilizada na sua página electrónica.

Direcção -Geral de Arquivos, aos 15 de Julho de 2010. — Abel Mar-
tins, Subdirector -Geral.

203527578 

 Listagem n.º 114/2010

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 
um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Supe-
rior do mapa de pessoal do Centro Português de Fotografia.

Lista unitária de ordenação final

Nos termos do n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 
22 de Janeiro, torna-se pública a lista unitária de ordenação final do 
procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior do mapa de pessoal 
do Centro Português de Fotografia, aberto pelo aviso n.º 5425/2010, 
publicado no Diário da República, n.º 52, 2.ª série, de 16 de Março, 
a saber:

Candidatos aprovados:

1.º Aida Olímpia Freitas Ferreira — 15,60 valores
2.º Joana Maria Pereira Gomes — 14,55 valores

A presente lista foi homologada por despacho de 1 de Julho de 2010 
do Subdirector-Geral da Direcção-Geral de Arquivos, e será também 
afixada em local visível e público das instalações da entidade empre-
gadora e disponibilizada na sua página electrónica.

Direcção-Geral de Arquivos, aos 16 de Julho de 2010. — O Subdi-
rector-Geral, Abel Martins.

203526816 




