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da Cultura a classificação como monumento de interesse público (MIP), 
da Casa e Quinta de Sá, no lugar de Galveia, freguesia de Sá, concelho 
de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, conforme planta de 
delimitação anexa, a qual faz parte integrante do presente anúncio.

2 — Nos termos do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 
de outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis nas 
páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção Regional de Cultura do Norte, www.culturanorte.pt;
b) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.

gov.pt;
c) Câmara Municipal de Ponte de Lima, www.cm -pontedelima.pt/.

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Norte, 
Casa de Ramalde, Rua Igreja de Ramalde, 1, 4149 -011 Porto.

4 — Nos termos do artigo 26.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, a consulta pública terá a duração de 30 dias úteis.

5 — Nos termos do artigo 28.º do mesmo decreto -lei, as observações 
dos interessados deverão ser apresentadas junto da DRCN, que se pro-
nunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classifi-
cação 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.

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

  
 206665575 

 Anúncio n.º 21/2013

Projeto de Decisão relativo à fixação da zona especial de proteção (ZEP)
das Ruínas da Albergaria de São Martinho,

freguesia de Marvila, concelho e distrito de Santarém

1 — Nos termos do artigo 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 26/03/2012, é intenção da Direção -Geral 
do Património Cultural (DGPC) propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado 
da Cultura, a fixação da zona especial de proteção (ZEP) das Ruínas da 
Albergaria de São Martinho, classificadas como Imóvel de Interesse Pú-
blico (atualmente designado como Monumento de Interesse Público), por 
despacho de homologação de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura, 

em 6 de novembro de 1978, sitas na freguesia de Marvila, concelho e 
distrito de Santarém, conforme planta de delimitação anexa, a qual faz 
parte integrante do presente Anúncio.

Foi igualmente aprovado propor, nos termos do artigo 43.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, que qualquer ação que implique 
revolvimento do subsolo deverá ser precedida de trabalhos de diagnóstico 
arqueológico e à apreciação dos relatórios produzidos.

2 — Nos termos do artigo 46.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis nas 
páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.gov.pt;
b) Câmara Municipal de Santarém, www.cm -santarem.pt

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção -Geral do Património Cultu-
ral — Departamento de Bens Culturais, Palácio Nacional da Ajuda, Ala 
Norte, 1349 -021 Lisboa.

4 — Nos termos do artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, a consulta pública terá a duração de 30 dias úteis.

5 — Nos termos do artigo 28.º e do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo 
decreto -lei, as observações dos interessados deverão ser apresentadas 
junto da Direção -Geral do Património Cultural — Departamento de Bens 
Culturais, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a ZEP será 
publicada no Diário da República, nos termos do artigo 48.º do diploma 
legal acima referido, data a partir da qual se tornará efetiva.

7 — Aquando da publicação referida no número anterior, os imóveis 
incluídos na ZEP ficarão abrangidos 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.

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

  
 206667705 

 Anúncio n.º 22/2013

Projeto de decisão relativo à fixação da delimitação da alteração da 
zona especial de proteção (ZEP) das Termas Medicinais Romanas 
de Chaves, no Largo do Arrabalde, freguesia de Santa Maria 
Maior, concelho de Chaves, distrito de Vila Real.

1 — Nos termos do artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, faço público que, com fundamento em parecer do Conselho 
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Consultivo do então Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e 
Arqueológico, de 15 de julho de 2009, é intenção da Direção Geral do 
Património Cultural propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura 
a fixação da delimitação da zona especial de proteção (ZEP) das Termas 
Medicinais Romanas de Chaves, no Largo do Arrabalde, freguesia de 
Sta. Maria Maior, concelho de Chaves, distrito de Vila Real, conforme 
planta de delimitação anexa, a qual faz parte integrante do presente 
Anúncio.

2 — As Termas Medicinais Romanas de Chaves encontram -se 
classificadas como monumento nacional pelo Decreto n.º 31 -H/2012, 
4.º Suplemento, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 252, 
de 31 de dezembro.

3 — Nos termos do artigo 46.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis nas 
páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), www.cultura-
norte.pt;

b) Direção -Geral do Património Cultural (DGPC), www.patrimo-
niocultural.gov.pt;

c) Câmara Municipal de Chaves, www.chaves.pt.

4 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Norte 
(DRCN)/Direção de Serviços dos Bens Culturais, Casa de Ramalde, 
Rua Igreja de Ramalde, 4149 -011 Porto.

5 — Nos termos do artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, a consulta pública terá a duração de 30 dias úteis.

6 — Nos termos do artigo 28.º e do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo 
decreto -lei, as observações dos interessados deverão ser apresen-
tadas junto da Direção Regional de Cultura do Norte/Direção de 
Serviços dos Bens Culturais, que se pronunciará num prazo de 
15 dias úteis.

7 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a ZEP será 
publicada no Diário da República, nos termos do artigo 48.º do diploma 
legal acima referido, data a partir da qual se tornarão efetivas.

8 — Aquando da publicação referida no número anterior, os imóveis 
incluídos na ZEP ficarão abrangidos 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.

11 de janeiro de 2013. — A Diretora -Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 

  
 206675157 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Gabinetes do Primeiro-Ministro e do Ministro
da Defesa Nacional

Despacho n.º 992/2013
1 – Nos termos do disposto no artigo 6.° do Decreto -Lei n.º 134/91, 

de 4 de abril, alterado pelo Decreto -Lei n.º 264/95, de 12 de outubro, é 
nomeado, sob proposta do Chefe do Estado -Maior da Armada, o contra-
-almirante António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro para o cargo de 
diretor -geral do Instituto Hidrográfico, em substituição do vice -almirante 
Agostinho Ramos da Silva.

2 – O presente despacho produz efeitos a partir da data da tomada 
de posse.

12 de dezembro de 2012. — O Primeiro -Ministro, Pedro Passos 
Coelho. — O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de 
Aguiar -Branco.

Síntese curricular do contra -almirante António Manuel 
Fernandes da Silva Ribeiro

O contra -almirante António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro tem 55 
anos de idade e 38 anos de serviço. Frequentou o Curso de Marinha da 
Escola Naval em 1974, sendo promovido a guarda -marinha em OUT78.

Especializou -se em Hidrografia e possui, entre outros, os Cursos 
Geral, o Complementar Naval de Guerra, o Curso de Promoção a Oficial 
General, um Mestrado em Estratégia Militar e um Doutoramento em 
Ciências Sociais, Especialidade de Ciência Política.

Esteve embarcado em várias unidades navais tendo comandado os NRP 
Andrómeda e NRP Almeida Carvalho. Exerceu funções de oficial Ime-
diato do NRP Save e chefe do Serviço de Navegação do NRP João Belo.

Em terra, desempenhou funções de adjunto do chefe da Divisão de 
Dinâmica de Costas e Estuários do Instituto Hidrográfico (IH), adjunto 
do Diretor Técnico do IH, adjunto na Biblioteca Central de Marinha, 
adjunto do Chefe de Divisão da Direção Geral de Política de Defesa 
Nacional do Ministério da Defesa Nacional, chefe da Secção de Pla-
neamento Estratégico da Divisão de Planeamento do Estado -Maior da 
Armada (EMA), e Professor de Estratégica do Instituto Superior Naval 
de Guerra (ISNG), adjunto do diretor Técnico do IH e Comandante 
do Agrupamento de Navios Hidrográficos e Coordenador da Área de 
Ensino de Estratégia do ISNG.

Mais recentemente foi chefe da Divisão de Planeamento do EMA e 
Professor Militar da Escola Naval com o grau de Doutor.

Atualmente encontra -se a desempenhar as funções de Subchefe do 
Estado -Maior da Armada, desde OUT08

Em 25 de março de 1999, em Assembleia Geral de Sócios, foi em-
possado como Sócio Efetivo da Revista Militar.

Da sua folha de serviços constam vários louvores e condecorações, de 
que se destacam a Medalha da Ordem Militar de Avis — Grande Oficial, 
quatro Medalhas de Prata de Serviços Distintos, as Medalhas de Mérito 
Militar de 1.ª e de 2.º classe, a Medalha da Cruz Naval de 2.ª e de 3.ª 
classe, a Medalha Naval de Vasco da Gama e a Medalha de Ouro de 
Comportamento Exemplar.

206658625 

 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Gabinete da Secretária de Estado do Tesouro
e das Finanças

Despacho n.º 993/2013
1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, nos nºs 

1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 
de janeiro, designo para exercer as funções de Chefe do meu Gabinete 
a mestre Cristina Sofia Pacheco Dias, Diretora Adjunta da Comissão 
do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

2 – A designada opta pelo estatuto remuneratório correspondente 
às funções que exercia na origem, ao abrigo do n.º 8 do artigo 13.º do 
Decreto -Lei nº 11/2012, de 20 de janeiro.

3 – A designada fica autorizada a exercer as atividades referidas nas 
alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.º do referido Decreto -Lei.

4 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mesmo Decreto -Lei a 
nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho 
que produz efeitos desde 1 de outubro de 2012.




