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mesmo na evolução do tecido urbano, garantindo o seu enquadramento 
e as perspetivas da sua contemplação.

Procedeu-se à audiência dos interessados, na modalidade de consulta 
pública, nos termos gerais e de acordo com o previsto no artigo 26.º 
da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no artigo 45.º do Decreto-Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 115/2011, 
de 5 de dezembro, e n.º 265/2012, de 28 de dezembro.

Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal de Faro.
Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto 

no artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º, no n.º 2 do artigo 28.º e no 
n.º 2 do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, conjugado 
com o disposto no n.º 2 do artigo 30.º e no n.º 1 do artigo 48.º do De-
creto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis 
n.º 115/2011, de 5 de dezembro, e n.º 265/2012, de 28 de dezembro, e 
no uso competências conferidas pelo n.º 11 do artigo 10.º do Decreto-
-Lei n.º 86-A/2011, de 12 de julho, manda o Governo, pelo Secretário 
de Estado da Cultura, o seguinte:

Artigo 1.º

Classificação

São classificados como monumento de interesse público a Igreja e o 
antigo Convento de Santo António dos Capuchos, na Rua Serpa Pinto, 
57 a 61, Faro, União das freguesias de Faro (Sé e São Pedro), concelho e 
distrito de Faro, conforme planta constante do anexo à presente portaria, 
da qual faz parte integrante.

Artigo 2.º

Zona especial de proteção

É fixada a zona especial de proteção do monumento referido no artigo 
anterior, conforme planta constante do anexo à presente portaria, da 
qual faz parte integrante.

16 de dezembro de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

ANEXO 

  
 207513758 

 Portaria n.º 25/2014

O mais antigo núcleo documentado da atual Quinta de Nossa Senhora 
da Saúde, erguido em 1470 em terrenos que chegaram a ser propriedade 
do rei D. Duarte, era constituído pelo convento quatrocentista de Santa 
Catarina do Vale de Mourol, sede original da Ordem Terceira de São 
Francisco no território nacional. Desta estrutura restam ainda a igreja 
conventual e o claustro quinhentista, hoje rodeado por um corpo resi-
dencial apalaçado construído no início do século XX e parcialmente 
revestido por azulejos setecentistas, e parte da antiga cerca, com jardins 
e fontes.

A igreja conventual, remodelada no século XVII, encontra-se 
revestida por silhar azulejar barroco, integrando ainda alguns ele-
mentos arquitetónicos pertencentes a outras edificações da cidade 
de Santarém e nela incorporados por um dos seus proprietários após 
a extinção das ordens religiosas e venda pública do imóvel. Entre 
estes elementos encontram-se o portal gótico do antigo Hospital de 
São Lázaro, as janelas maineladas manuelinas provenientes de um 
edifício situado na Rua de São Martinho, para além de escultura e 
pintura dos séculos XVI ao XVIII.

A classificação da Casa e parte da atual Quinta de Nossa Senhora da 
Saúde reflete os critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro, relativos ao caráter matricial do bem, ao seu interesse 
como testemunho simbólico ou religioso, ao seu valor estético, técnico 
e material intrínseco, à sua conceção arquitetónica, urbanística e pai-
sagística, e à sua extensão e ao que nela se reflete do ponto de vista da 
memória coletiva.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração a integração 
do imóvel na sua envolvente rural/florestal, bem como as edificações 
de apoio existentes nos terrenos da quinta que não foram abrangidos 
pela classificação. A sua fixação visa assegurar a salvaguarda do con-
junto arquitetónico no seu enquadramento atual e as perspetivas da sua 
contemplação.

Procedeu-se à audiência dos interessados, na modalidade de con-
sulta pública, nos termos gerais e de acordo com o previsto no ar-
tigo 26.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no artigo 45.º do 
Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decre-
tos-Leis n.º 115/2011, de 5 de dezembro, e n.º 265/2012, de 28 de 
dezembro.

Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal de San-
tarém.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto 

no artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º, no n.º 2 do artigo 28.º e no 
n.º 2 do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, conjugado 
com o disposto no n.º 2 do artigo 30.º e no n.º 1 do artigo 48.º do 
Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis 
n.º 115/2011, de 5 de dezembro, e n.º 265/2012, de 28 de dezembro, e no 
uso competências conferidas pelo n.º 11 do artigo 10.º do Decreto-Lei 
n.º 86-A/2011, de 12 de julho, manda o Governo, pelo Secretário de 
Estado da Cultura, o seguinte:

Artigo 1.º

Classificação

São classificadas como monumento de interesse público a Casa e 
parte da atual Quinta de Nossa Senhora da Saúde, em Vale de Mourol, 
União das freguesias de Santarém (Marvila), Santa Iria da Ribeira de 
Santarém, Santarém (São Salvador) e Santarém (São Nicolau), concelho 
e distrito de Santarém, conforme planta constante do anexo à presente 
portaria, da qual faz parte integrante.

Artigo 2.º

Zona especial de proteção

É fixada a zona especial de proteção do monumento referido no artigo 
anterior, conforme planta constante do anexo à presente portaria, da 
qual faz parte integrante.

16 de dezembro de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.
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ANEXO 

  
 207512567 

 Gabinete do Secretário de Estado do Desporto 
e Juventude

Despacho n.º 462/2014
A Federação Portuguesa de Aeromodelismo, pessoa coletiva de 

direito privado n.º 501687289, com sede na Rua Aristides de Sousa 
Mendes, n.º 4C – E2, freguesia de Carnide, em Lisboa, requereu a 
atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva, nos termos e 
para os efeitos previstos no artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 248 -B/2008, 
de 31 de dezembro.

A publicitação do requerimento apresentado pela Federação Portu-
guesa de Aeromodelismo ocorreu através do Aviso n.º 14186/2013, de 6 
de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 225, de 20 
de novembro de 2013, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do Decreto -Lei 
n.º 248 -B/2008, de 31 de dezembro.

O processo de atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva 
encontra -se devidamente instruído, em conformidade com os termos 
prescritos pela Portaria n.º 345/2012, de 29 de outubro.

Foi ouvido o Comité Olímpico de Portugal, a Confederação do Des-
porto de Portugal e o Conselho Nacional do Desporto, sob proposta do 
Secretário de Estado do Desporto e Juventude, nos termos e para os 
efeitos do disposto nos artigos 17.º e 18.º do Decreto -Lei n.º 248 -B/2008, 
de 31 de dezembro.

A Federação Portuguesa de Aeromodelismo reúne todas as condições 
legais previstas no Decreto -Lei n.º 248 -B/2008, de 31 de dezembro, para 
que lhe seja atribuído o estatuto de utilidade pública desportiva.

Nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 3.º e no n.º 2 do artigo 8.º da 
Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional, aprovada pelo Decreto-
-Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, e alterada pelos Decretos -Leis 
n.º 246/2012, de 13 de novembro, n.º 29/2013, de 21 de fevereiro, 
n.º 60/2013, de 9 de maio, e n.º 119/2013, de 21 de agosto, e no uso dos 
poderes delegados pelo Primeiro -Ministro no Ministro da Presidência 
e dos Assuntos Parlamentares através do despacho n.º 6990/2013, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 104, de 30 de maio 
de 2013, e que este subdelegou no Secretário de Estado do Desporto 
e Juventude, através do despacho n.º 7595/2013, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 113, de 14 de junho de 2013, relativos à 
atribuição, suspensão e cancelamento do estatuto de utilidade pública 
desportiva.

Assim, por estes fundamentos, é atribuído o estatuto de utilidade 
pública desportiva à Federação Portuguesa de Aeromodelismo.

20 de dezembro de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e 
Juventude, Emídio Guerreiro.

207511465 

 Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género

Despacho n.º 463/2014
Por despacho da Presidente da Comissão para a Cidadania e a Igual-

dade de Género, de 20 de dezembro de 2013, e nos termos do disposto 
no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, apli-
cável por remissão do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, torna -se público que Marina Sofia Birrento Saraiva concluiu 
com sucesso o período experimental, na sequência da celebração do 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 
para desempenho de funções na carreira/categoria de técnico superior, 
sendo que o tempo de duração do período experimental é contado para 
efeitos da atual carreira e categoria.

27 de dezembro de 2013. — A Presidente, Maria de Fátima Abrantes 
Duarte.
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