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PARTE A

 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas

Despacho n.º 16274/2012
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 61.º da Lei n.º 5/2011, de 2 de março, autorizo a individualidade abaixo indicada, a aceitar a seguinte 

condecoração:
Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito da República Francesa:
Tenente -Coronel Jaime de Gouveia Miranda Xavier.
12 de dezembro de 2012. — O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.

206602183 

PARTE B

 PROVEDORIA DE JUSTIÇA

Despacho n.º 16275/2012

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da 
Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna -se pública a cessação do 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, 
durante o período experimental de 180 dias, da trabalhadora Berta 
Adelina Fernandes, a seu pedido, com efeitos a 1 de dezembro de 2012.

14 de dezembro de 2012. — A Secretária -Geral, Maria da Conceição 
Poiares.

206604573 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 13788/2012

Arquivamento do procedimento de classificação do Povoado 
de Santa Vitória, freguesia de S. João Baptista, 

concelho de Campo Maior, distrito de Portalegre
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, 

de 23 de outubro, faço público que, por despacho do Diretora-Geral do 
Património Cultural de 5 de dezembro de 2012, exarado, nos termos 
do artigo 23.º do mesmo decreto-lei, sobre a Informação n.º 641 de 
14.11.2012 da Direção Regional de Cultura do Alentejo, foi determinado 
o arquivamento do procedimento administrativo relativo à classificação 
do Povoado de Santa Vitória, freguesia de S. João Baptista, concelho de 
Campo Maior, distrito de Portalegre.

2 — A decisão de arquivamento do procedimento de classificação 
em causa teve por fundamento a existência de deficiências de instrução 
consideradas insanáveis em tempo útil.

3 — A partir da publicação deste anúncio, o Povoado de Santa Vitória 
deixa de estar em vias de classificação, deixando igualmente de ter uma 
zona de proteção de 50 metros a contar dos seus limites externos.

4 — Conforme previsto no n.º 3 do artigo 24.º do Decreto-Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, poderão os interessados, sustentando 
o facto, reclamar ou interpor recurso tutelar do ato que decidiu o ar-
quivamento do procedimento de classificação, nos termos do Código 

do Procedimento Administrativo, sem prejuízo da possibilidade de 
impugnação contenciosa.

14 de dezembro de 2012 — A Diretora-Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro.

206604298 

 Anúncio n.º 13789/2012

Arquivamento do procedimento de classificação da Igreja 
e Claustro do Convento de Santo António de Penamacor, 

freguesia e concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco

1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro, faço público que, por meu despacho de 13 de dezem-
bro de 2012, exarado, nos termos do artigo 23.º do mesmo decreto-lei, 
sobre a Informação n.º 83/DRCC-MFTPJ/12 de 15 de outubro de 2012 
da Direção Regional de Cultura do Centro, foi determinado o arquiva-
mento do procedimento administrativo relativo à classificação da Igreja 
e Claustro do Convento de Santo António de Penamacor, freguesia e 
concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco.

2 — A decisão de arquivamento do procedimento de classificação 
em causa teve por fundamento a existência de deficiências de instrução 
consideradas insanáveis em tempo útil.

3 — A partir da publicação deste anúncio, a Igreja e Claustro do 
Convento de Santo António de Penamacor deixam de estar em vias 
de classificação, deixando igualmente de ter uma zona de proteção de 
50 metros a contar dos seus limites externos.
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4 — Conforme previsto no n.º 3 do artigo 24.º do Decreto-Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, poderão os interessados, sustentando 
o facto, reclamar ou interpor recurso tutelar do ato que decidiu o ar-
quivamento do procedimento de classificação, nos termos do Código 
do Procedimento Administrativo, sem prejuízo da possibilidade de 
impugnação contenciosa.

14 de dezembro de 2012 — A Diretora-Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro.

206604354 

 Anúncio n.º 13790/2012

Arquivamento do procedimento de classificação da Igreja de 
São Simão, Matriz de Oiã, e seu património integrado e móvel,
freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro, distrito de 
Aveiro.
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, 

de 23 de outubro, faço público que, por meu despacho de 13 de de-
zembro de 2012, exarado, nos termos do artigo 23.º do mesmo decreto-
-lei, sobre a Informação n.º 998 — DRCC/2012 de 4 de outubro de 
2012 da Direção Regional de Cultura do Centro, foi determinado o 
arquivamento do procedimento administrativo relativo à classificação 
da Igreja de São Simão, Matriz de Oiã, e seu património integrado 
e móvel, freguesia de Oiã, concelho de Oliveira do Bairro, distrito 
de Aveiro.

2 — A decisão de arquivamento do procedimento de classificação 
em causa teve por fundamento a existência de deficiências de instrução 
consideradas insanáveis em tempo útil.

3 — A partir da publicação deste anúncio, a Igreja de São Simão, 
Matriz de Oiã, e seu património integrado e móvel deixam de estar em 
vias de classificação, deixando igualmente de ter uma zona de proteção 
de 50 metros a contar dos seus limites externos.

4 — Conforme previsto no n.º 3 do artigo 24.º do Decreto-Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, poderão os interessados, sustentando 
o facto, reclamar ou interpor recurso tutelar do ato que decidiu o ar-
quivamento do procedimento de classificação, nos termos do Código 
do Procedimento Administrativo, sem prejuízo da possibilidade de 
impugnação contenciosa.

14 de dezembro de 2012. — A Diretora-Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro.

206604402 

 Anúncio n.º 13791/2012

Arquivamento do procedimento de classificação da Laje
das Carvalheiras/Castanheiras, freguesia de Lanhelas, concelho 

de Caminha, distrito de Viana do Castelo
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, 

de 23 de outubro, faço público que, por meu despacho de 13 de dezem-
bro de 2012, exarado, nos termos do artigo 23.º do mesmo decreto-lei, 
sobre a Informação n.º 820885 de 22 de outubro de 2012 da Direção 
Regional de Cultura do Norte, foi determinado o arquivamento do 
procedimento administrativo relativo à classificação da Laje das Car-
valheiras/ Castanheiras, freguesia de Lanhelas, concelho de Caminha, 
distrito de Viana do Castelo.

2 — A decisão de arquivamento do procedimento de classificação 
em causa teve por fundamento a existência de deficiências de instrução 
consideradas insanáveis em tempo útil.

3 — A partir da publicação deste anúncio, a Laje das Carvalheiras/ 
Castanheiras deixa de estar em vias de classificação, deixando igual-
mente de ter uma zona de proteção de 50 metros a contar dos seus 
limites externos.

4 — Conforme previsto no n.º 3 do artigo 24.º do Decreto-Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, poderão os interessados, sustentando 
o facto, reclamar ou interpor recurso tutelar do ato que decidiu o ar-
quivamento do procedimento de classificação, nos termos do Código 
do Procedimento Administrativo, sem prejuízo da possibilidade de 
impugnação contenciosa.

14 de dezembro de 2012. — A Diretora-Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro.

206604443 

 Despacho (extrato) n.º 16276/2012

Por despacho de 8 de outubro de 2012 do Diretor -Geral do Património 
Cultural, em substituição, foi concedida à técnica superior do mapa de 
pessoal do ex -Instituto de Museus e da Conservação, I. P., Ana Amélia 

Casquilho Leandro dos Santos, licença sem remuneração com início a 
9 de outubro de 2012 e fim a 9 de dezembro de 2012, nos termos do 
disposto nos artigos 234 e 235.ª da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.

7 de dezembro de 2012. — O Diretor do Departamento de Planea-
mento, Gestão e Controlo, em substituição, Manuel Diogo.

206602118 

 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Aviso n.º 16998/2012

Conclusão de período experimental do contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado

Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, e por força do disposto no artigo 73.º do Regime, 
aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro e do n.º 2 da cláu-
sula 6.ª do Acordo coletivo de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, 
alterado pelo Regulamento de extensão n.º 1 -A/2010, de 2 de março, 
torna -se público que a trabalhadora Paula Alexandra da Costa Vilela 
concluiu, com sucesso, o período experimental na carreira e categoria de 
técnico superior, com a duração de 180 dias, que decorreu de 21 de junho 
de 2011 a 21 de dezembro de 2011, com a avaliação final de 18 valores, 
na sequência de celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

O tempo de duração do período experimental é contado para todos 
os efeitos legais, na carreira e na categoria em causa.

A presente declaração do período experimental foi homologada por 
despacho do Presidente do Instituto do Desporto de Portugal de 10 de 
janeiro de 2012.

10 de dezembro de 2012. — A Vogal do Conselho Diretivo do 
IPDJ, I. P., Lídia Garcia Praça.

206603722 

 Aviso n.º 16999/2012

Conclusão de período experimental do contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado

Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, e por força do disposto no artigo 73.º do Regime, apro-
vado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro e do n.º 2 da cláusula 6.ª 
do Acordo coletivo de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, alterado 
pelo Regulamento de extensão n.º 1 -A/2010, de 2 de março, torna -se 
público que o trabalhador Nuno Filipe Gomes Laurentino concluiu, 
com sucesso, o período experimental na carreira e categoria de técnico 
superior, com a duração de 180 dias, que decorreu de 11 de julho de 
2011 a 06 de janeiro de 2012, com a avaliação final de 17.9 valores, na 
sequência de celebração de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado.

O tempo de duração do período experimental é contado para todos 
os efeitos legais, na carreira e na categoria em causa.

A presente declaração do período experimental foi homologada por 
despacho do Presidente do Instituto do Desporto de Portugal de 30 de 
janeiro de 2012.

10 de dezembro de 2012. — A Vogal do Conselho Diretivo do 
IPDJ, I. P., Lídia Praça.

206604005 

 Aviso n.º 17000/2012

Conclusão de período experimental do contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado

Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, 
de 27 de fevereiro, e por força do disposto no artigo 73.º do Regime, 
aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro e do n.º 2 da cláu-
sula 6.ª do Acordo coletivo de trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro, 
alterado pelo Regulamento de extensão n.º 1 -A/2010, de 2 de março, 
torna -se público que a trabalhadora Susana Telo Abreu de Oliveira Xavier 
Semedo concluiu, com sucesso, o período experimental na carreira e 
categoria de técnico superior, com a duração de 180 dias, que decorreu 
de 01 de setembro de 2010 a 05 de março de 2011, com a avaliação 
final de 18 valores, na sequência de celebração de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado.

O tempo de duração do período experimental é contado para todos 
os efeitos legais, na carreira e na categoria em causa.




