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MINISTÉRIO DA CULTURA
Gabinete da Ministra
Despacho n.o 26 433/2006
Considerando que através do Decreto-Lei n.o 38/2005, de 17 de
Fevereiro, é instituída a Fundação Museu Nacional Ferroviário
Armando Ginestal Machado, que se rege pelos Estatutos publicados
em anexo ao citado diploma;
Considerando que a constituição do conselho consultivo da referida
Fundação encontra-se definida no artigo 23.o dos Estatutos, importa,
agora, nomear o representante do Ministério da Cultura neste órgão:
Assim, ao abrigo da alínea a) do artigo 23.o dos Estatutos, publicados
em anexo ao Decreto-Lei n.o 38/2005, de 17 de Fevereiro:
1 — Nomeio o Dr. Manuel Bairrão Oleiro, representante do Ministério da Cultura, no conselho consultivo da Fundação Museu Nacional
Ferroviário Armando Ginestal Machado.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da
assinatura.
15 de Novembro de 2006. — Pela Ministra da Cultura, Mário Vieira
de Carvalho, Secretário de Estado da Cultura.

Biblioteca Nacional
Despacho (extracto) n.o 26 434/2006
Por meu despacho de 5 de Dezembro de 2006, Maria Isabel dos
Reis Gameiro de Gusmão Pereira, chefe de secção, de nomeação
definitiva, do quadro de pessoal da Biblioteca Nacional, a exercer
em regime de substituição o cargo de chefe de repartição de Contabilidade, Aprovisionamento e de Património, foi nomeada, em
comissão de serviço, mediante aprovação em concurso, chefe de repartição de Contabilidade, Aprovisionamento e de Património do mesmo
quadro, com efeitos a partir de 5 de Dezembro de 2006. A referida
nomeação converte-se automaticamente em nomeação definitiva,
independentemente de quaisquer formalidades, no termo do período
probatório, que tem a duração de um ano.
12 de Dezembro de 2006. — O Director, Jorge Couto.
Despacho (extracto) n.o 26 435/2006
Por meu despacho de 7 de Dezembro de 2006, Adolfo José Pereira
da Conceição Lopes Caldeira, Paulo Bruno Saraiva da Franca e
Orlando de Jesus Valente de Almeida Ferreira, técnicos profissionais
de 1.a classe, da carreira de técnico-profissional, de nomeação definitiva do quadro de pessoal da Biblioteca Nacional, foram nomeados
definitivamente, mediante aprovação em concurso, técnicos profissionais principais da mesma carreira e quadro, com efeitos a partir
de 7 de Dezembro de 2006, considerando-se exonerados dos lugares
anteriores à data de aceitação dos novos lugares.
12 de Dezembro de 2006. — O Director, Jorge Couto.
Despacho (extracto) n.o 26 436/2006
Por meu despacho de 7 Dezembro de 2006, José Elias Ferreira
da Costa, técnico profissional especialista, da carreira técnico-profissional, de nomeação definitiva, do quadro de pessoal da Biblioteca
Nacional, foi nomeado definitivamente, mediante aprovação em concurso, técnico profissional especialista principal da mesma carreira
e quadro, com efeitos à data do despacho, considerando-se exonerado
do lugar anterior à data da aceitação do novo lugar.
13 de Dezembro de 2006. — O Director, Jorge Couto.
Despacho (extracto) n.o 26 437/2006
Por meu despacho de 7 Dezembro de 2006, Maria da Conceição
Henriques Ferreira, assistente administrativa especialista, da carreira
de assistente administrativo, de nomeação definitiva, do quadro de
pessoal da Biblioteca Nacional, a exercer, em regime de substituição,
o cargo de chefe de secção de pessoal, foi nomeada definitivamente,
mediante aprovação em concurso, chefe de secção de pessoal do
mesmo quadro, com efeitos à data do despacho, considerando-se exonerada do lugar anterior à data da aceitação do novo lugar.
13 de Dezembro de 2006. — O Director, Jorge Couto.

Despacho (extracto) n.o 26 438/2006
Por meu despacho de 7 de Dezembro de 2006, Alzira da Piedade
de Jesus Viegas, Maria Manuela de Lima Pires de Matos, Laurinda
Nunes Ferreira Costa, Fátima Maria de França Nunes Machado, Filipa
Maria Gama Ribeiro Neves e Vera Maria Correia Bernardo Costa,
técnicas profissionais principais, da carreira técnico-profissional de
biblioteca e documentação, de nomeação definitiva, do quadro de
pessoal da Biblioteca Nacional, foram nomeadas definitivamente,
mediante aprovação em concurso, técnicas profissionais especialistas
da mesma carreira e quadro, com efeitos à data do despacho, considerando-se exoneradas dos lugares anteriores à data da aceitação
dos novos lugares.
14 de Dezembro de 2006. — O Director, Jorge Couto.

Gabinete das Relações Culturais Internacionais
Despacho n.o 26 439/2006
No uso da faculdade conferida pelo n.o 1 do artigo 35.o do Código
do Procedimento Administrativo e pelo n.o 3 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 58/97, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.o 255/2002, de 22 de Novembro, e republicado em anexo a este
diploma, delego na directora de serviços licenciada Maria Filomena
Ivo Vieira da Rosa de Silva Pinto, nos dias 30 de Novembro e 4 e
5 de Dezembro de 2006, a competência para assinar o correio e assuntos inerentes às secções de pessoal e contabilidade, nomeadamente
expediente de pedidos de libertação de créditos (PLC) a remeter
à Direcção-Geral do Orçamento, 1.a Delegação.
30 de Novembro de 2006. — A Directora, Patrícia Salvação Barreto.

Inspecção-Geral das Actividades Culturais
Despacho (extracto) n.o 26 440/2006
Por despachos da inspectora-geral das Actividades Culturais de 31
de Outubro de 2006 e do director da Biblioteca Nacional de 21 de
Novembro de 2006, foi autorizada a renovação da requisição por mais
um ano de Ana Maria Borges Campos, telefonista do quadro de pessoal da Biblioteca Nacional, ao abrigo do disposto no artigo 27.o
do Decreto-Lei n.o 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pela Lei n.o 60-A/2005, de 30 de Dezembro, com efeitos
a 11 de Novembro de 2006. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)
11 de Dezembro de 2006. — O Subinspector-Geral, Júlio Ernesto
Fonseca Araújo Melo.

Instituto Português de Museus
Despacho (extracto) n.o 26 441/2006
Por despacho do director do Instituto Português de Museus de
21 de Novembro de 2006, foi nomeada definitivamente, precedendo
concurso, assistente administrativa principal, da carreira de assistente
administrativo, do quadro de pessoal do Museu da Cerâmica, Helena
Maria Henriques Nazaré Conde, assistente administrativa da mesma
carreira e quadro.
12 de Dezembro de 2006. — A Directora dos Serviços Administrativos, Adília Crespo.

Instituto Português do Património Arquitectónico
Despacho (extracto) n.o 26 442/2006
Por despacho de 14 de Dezembro de 2006 do vice-presidente deste
Instituto, por delegação, Maria José Nunes Espinheira Moinhos, técnica superior de 1.a classe da carreira técnica superior do quadro
de pessoal dos Serviços Centrais deste Instituto, foi nomeada definitivamente assessora principal da mesma carreira e quadro, nos termos do n.o 1 do artigo 30.o da Lei n.o 2/2004, de 15 de Janeiro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.o 51/2005, de 30 de Agosto,
mantendo-se a exercer em regime de comissão de serviço o cargo
de chefe da Divisão de Conservação e Restauro do Departamento
de Património Integrado deste Instituto.
15 de Dezembro de 2006. — O Director do Departamento Financeiro e de Administração, Luís Filipe Coelho.

