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 Declaração de retificação n.º 46/2013

Retificação do anúncio n.º 13806/2012, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 248, de 24 de dezembro de 2012 — Projeto 
de decisão relativo à classificação como monumento de interesse 
público (MIP) da Casa de Aristides Ribeiro, freguesia de Para-
nhos, concelho e distrito do Porto, e a fixação da respetiva zona 
especial de proteção (ZEP).
Por ter saído com inexatidão o anúncio n.º 13806/2012 no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 248, de 24 de dezembro de 2012, procede -se, 
através da presente declaração, à retificação do então publicado.

Assim, onde se lê «Projeto de Decisão relativo à classificação como 
Monumento de Interesse Público (MIP) da Casa de Aristides Ribeiro, fre-
guesia de Paranhos, concelho e distrito do Porto e à fixação da respetiva 
zona especial de proteção (ZEP)» deve ler -se «Projeto de decisão relativo 
à classificação como monumento de interesse público (MIP) da Casa de 
Aristides Ribeiro, freguesia de Paranhos, concelho e distrito do Porto.», 
onde se lê «1 — [...] faço público que, com fundamento em parecer da 
Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Na-
cional de Cultura (SPAA -CNC), de 25/07/2012,» deve ler -se «1 — [...] 
faço público que, com fundamento em parecer da Secção do Património 
Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura (SPAA-
-CNC), de 17 de dezembro de 2012,», onde se lê «2 — [...] c) Câmara 
Municipal de Marco de Canavezes, www.cm -vnfamalicao.pt.» deve -se 
ler «2 — [...] c) Câmara Municipal do Porto, www.cm -porto.pt.», onde 
se lê «6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a clas-
sificação e a ZEP serão publicadas no Diário da República, nos termos 
do artigo 32.º do diploma legal acima referido, data a partir da qual se 
tornarão efetivas.» deve ler -se «6 — Caso não sejam apresentadas quais-
quer observações, a classificação será publicada no Diário da República, 
nos termos do artigo 32.º do diploma legal acima referido, data a partir 
da qual se tornará efetiva.» e onde se lê «7 — Aquando da publicação 
referida no número anterior, os imóveis incluídos na ZEP ficarão abran-
gidos pelo disposto nos artigos 36.º, 37.º e 43.º da Lei n.º 107/2001, de 
8 de setembro, e no artigo 43.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro.» deve ler -se «7 — Aquando da publicação referida no número 
anterior, os imóveis incluídos na ZP ficarão abrangidos pelo disposto nos 
artigos 36.º, 37.º e 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.».

7 de janeiro de 2013. — A Diretora -Geral, Isabel Cordeiro.
206660333 

 Declaração de retificação n.º 47/2013

Retificação do anúncio n.º 13799/2012, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 248, de 24 de dezembro de 2012 — Projeto de 
decisão relativo à classificação do Santuário de São João de Arga, 
também conhecido por Mosteiro de São João de Arga, freguesia 
de Arga de Baixo, concelho de Caminha, distrito de Viana do 
Castelo, como monumento nacional (MN).
Por ter saído com inexatidão o anúncio n.º 13799/2012, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 248, de 24 de dezembro de 2012, 
procede-se, através da presente declaração, à retificação do então pu-
blicado.

Assim, onde se lê:
«1 — [...] faço público que, com fundamento em parecer da Secção 

do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional 
de Cultura (SPAA-CNC), de 25/07/2012, […]» 

deve ler-se:
«1 — [...] faço público que, com fundamento em parecer da Secção 

do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional 
de Cultura (SPAA-CNC), de 17 de dezembro de 2012, [...]»

e onde se lê:
«2 — […] 
[...]
c) Câmara Municipal de Marco de Canaveses, www.cm-vnfama-

licao.pt.»

deve-se ler:

«2 — […] 
[...]
c) Câmara Municipal de Caminha, www.cm-caminha.pt.».

7 de janeiro de 2013. — A Diretora-Geral, Isabel Cordeiro. 
206660471 

 Declaração de retificação n.º 48/2013

Retifica o anúncio n.º 13797/2012, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 248, de 24 de dezembro de 2012 — Projeto de decisão 
relativo à classificação como sítio de interesse público (SIP) dos 
monumentos megalíticos e arte rupestre do Planalto de Castro 
Laboreiro, no concelho de Melgaço.
Por ter saído com inexatidão o anúncio n.º 13797/2012, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 248, de 24 de dezembro de 2012, 
procede -se, através da presente declaração, à retificação do então pu-
blicado.

Assim, onde se lê «Projeto de Decisão relativo à classificação 
como Sítio de Interesse Público (SIP) dos monumentos megalíticos 
e arte rupestre do Planalto de Castro Laboreiro, no concelho de Mel-
gaço» deve ler -se «Projeto de decisão relativo à classificação como 
sítio de interesse público (SIP) do conjunto de sítios megalíticos e de 
arte rupestre do Planalto de Castro Laboreiro, na freguesia de Castro 
Laboreiro, concelho de Melgaço, distrito de Viana do Castelo»; 
onde se lê «1 — Nos termos dos artigos 23.º e 25.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, faço público que, com fundamento 
em parecer da Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico 
do Conselho Nacional de Cultura (SPAA — CNC), de 25/07/2012, é 
intenção da Direção -Geral do Património Cultural propor a S. Ex.ª 
o Secretário de Estado da Cultura a classificação, como Sítio de 
Interesse Público (SIP) dos monumentos megalíticos e arte rupestre 
do Planalto de Castro Laboreiro, no concelho de Melgaço, bem 
como a fixação de restrições nos termos do artigo 54.º do decreto-
-lei acima citado, conforme planta de delimitação anexa, a qual 
faz parte integrante do presente Anúncio.» deve ler -se «1 — Nos 
termos dos artigos 23.º e 25.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, faço público que, com fundamento em parecer da Secção 
do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional 
de Cultura (SPAA — CNC), de 17 de dezembro de 2012, é intenção 
da Direção -Geral do Património Cultural propor ao Secretário de 
Estado da Cultura a classificação, como sítio de interesse público 
(SIP), do conjunto de sítios megalíticos e de arte rupestre do Planalto 
de Castro Laboreiro, na freguesia de Castro Laboreiro, concelho 
de Melgaço, distrito de Viana do Castelo, formado pelos Núcleos 
Arqueológicos do Planalto de Castro Laboreiro, constantes do 
anexo I a este anúncio, conforme planta de delimitação que consta 
do anexo II ao presente anúncio. Foi igualmente aprovada, nos ter-
mos do artigo 54.º do decreto -lei acima citado, a seguinte restrição: 
só são admissíveis ações que visem a salvaguarda, valorização e 
investigação dos bens culturais existentes no local.»; e onde se lê 
«2 — [...] c) Câmara Municipal de Marco de Canavezes, www.cm-
-marco -canavezes.pt.» deve -se ler «2 — [...] c) Câmara Municipal 
de Melgaço, www.cm -melgaco.pt/».

7 de janeiro de 2013. — A Diretora -Geral, Isabel Cordeiro.

ANEXO I

Núcleos Arqueológicos do Planalto de Castro Laboreiro
Alto de Gontim — 10 elementos/monumentos megalíticos;
Alto da Basteira — um elemento/monumento megalítico;
Alto da Mansão do Guerreiro — nove elementos/monumentos me-

galíticos e uma estrutura lítica;
Alto da Picota — um elemento/monumento megalítico;
Alto da Portela do Pau — oito elementos/monumentos megalíticos;
Alto das Roçadas — dois elementos/monumentos megalíticos
Alto do Buscal — seis elementos /monumentos megalíticos;
Alto dos Piornais — dois elementos/monumentos megalíticos;
Arrazis — três elementos/monumentos megalíticos;
Barreiras Brancas — quatro elementos/monumentos megalíticos;
Corga de Portos — um elemento/monumento megalítico;
Fieiral — um elemento/núcleo de arte rupestre;
Giestoso — um elemento/monumento megalítico;
Lama do Brincadoiro — dois elementos/monumentos megalíticos;
Lama do Rego — seis elementos/monumentos megalíticos;
Meda — um elemento/monumento megalítico;
Meia Martins — um elemento/monumento megalítico;
Pedra Mourisca — quatro monumentos megalíticos e estruturas líticas;
Porcoito — dois elementos/monumentos megalíticos;
Prados de Saba — um elemento/monumento megalítico.
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ANEXO II

Planta de delimitação 

 206660609 

 Declaração de retificação n.º 49/2013
Por ter saído com inexatidão o anúncio n.º 13805/2012, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 248, de 24 de dezembro de 2012, procede-
-se, através da presente declaração, à retificação do então publicado.

Assim, onde se lê «1 — Nos termos dos artigos 23.º e 44.º e para 
os efeitos dos artigos 25.º e 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 
de outubro, faço público que, com fundamento em parecer da Secção 
do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de 
Cultura (SPAA — CNC), de 25/07/2012, é intenção da Direção -Geral 
do Património Cultural propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cul-
tura a classificação, como Sítio de Interesse Público (SIP) da Necrópole 
Megalítica da Serra Amarela, freguesia de Lindoso e Ermida, concelho 
de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo, bem como a fixação 
de restrições nos termos do artigo 54.º do decreto -lei acima citado, 
conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte integrante do 
presente Anúncio.» deve ler -se «1 — Nos termos dos artigos 23.º e 
25.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, faço público que, 
com fundamento em parecer da Secção do Património Arquitetónico 
e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura (SPAA — CNC), 
de 17 de dezembro de 2012, é intenção da Direção -Geral do Patri-
mónio Cultural propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura a 
classificação, como Sítio de Interesse Público (SIP), da Necrópole 
Megalítica da Serra Amarela, nas freguesias de Britelo, Lindoso e 
Ermida, concelho de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo, 
formado pelos núcleos constantes do anexo I a este anúncio, conforme 
planta de delimitação que consta do anexo II ao presente anúncio. Foi 
igualmente aprovada, nos termos do artigo 54.º do decreto -lei acima 
citado, a seguinte restrição: só são admissíveis ações que visem a 
salvaguarda, valorização e investigação dos bens culturais existentes 
no local.» e onde se lê «2 — [...] c) Câmara Municipal de Ponte da 
Barca, www.cm -marco -canavezes.pt.» deve -se ler «2 — [...] c) Câmara 
Municipal de Ponte da Barca, www.cmpb.pt/».

7 de janeiro de 2013. — A Diretora -Geral, Isabel Cordeiro.

ANEXO I

Núcleos da Necrópole Megalítica da Serra Amarela
Biterno — um monumento funerário megalítico;
Cerqueira — dois monumentos funerários megalíticos;
Chã de Escusalha — cinco monumentos funerários megalíticos;
Chã de Cabanos — cinco monumentos funerários megalíticos;
Coelheira — oito monumentos funerários megalíticos;
Cotil — um monumento funerário megalítico;
Danta — nove monumentos funerários megalíticos;
Tombaril — seis monumentos funerários megalíticos.

ANEXO II

Planta de delimitação 

  
 206660447 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores 
em Funções Públicas

Aviso n.º 704/2013

Concurso interno de ingresso para a categoria de especialista de 
informática de grau 1, nível 2, da carreira de especialista de 
informática do mapa de pessoal da Direção -Geral de Proteção 
Social aos Trabalhadores em Funções Públicas (ADSE) — Pro-
jetos da lista unitária de ordenação final dos candidatos apro-
vados e da lista das exclusões ocorridas no decurso da apli-
cação dos métodos de seleção — Audiência dos interessados.
Em cumprimento das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 36.º e 

do n.º 1 e da alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83 -A/2009, de 
22 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Portaria n.º 145 -A/2011, 
de 6 de abril, notificam -se os candidatos admitidos ao concurso interno de 
ingresso para a categoria de especialista de informática de grau 1, nível 2, 




