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de mobilidade interna, conforme Deliberação publicada no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 232, de 29 de novembro de 2013.

Apresentou, posteriormente, requerimento de mobilidade, no quadro 
deste procedimento, a licenciada Patrícia Benito Garcia Vieira Barbosa 
Vaz Pereira, graduada em primeiro lugar.

Face ao exposto, ao abrigo dos artigos 59º, 60.º e 61.º da Lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, e nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do 

Regulamento Orgânico da CADA, aprovado pela Lei n.º 10/2012, de 
29 de fevereiro, autorizo a mobilidade interna de Patrícia Benito Garcia 
Vieira Barbosa Vaz Pereira, para o desempenho de funções da carreira/
categoria de técnico superior, com início em 1 de julho de 2014.

15 de maio de 2014. — O Presidente da CADA, António José Pimpão.
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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Primeiro-Ministro

Despacho n.º 6607/2014
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto -Lei 

n.º 12/2012, de 20 de janeiro e nos n.os 1 e 2 do artigo 11.º e do artigo 12.º 
do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, aplicável ex vi do artigo 8.º do 
Decreto -Lei n.º 12/2012, de 20 de janeiro, e nos termos do despacho de de-
legação de competências n.º 3435/2012, publicado no DR II Série, n.º 49, de 
8 de março, designo para exercer funções de apoio técnico -administrativo 
na Residência Oficial do Primeiro -Ministro Silvina Rosa Simões de Paiva.

2 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, 
de 20 de janeiro, aplicável ex vi do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 12/2012, 
de 20 de janeiro, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao 
presente despacho que produz efeitos a partir de 2 de maio de 2014.

3 — Publique -se no Diário da República e promova -se a respetiva 
publicitação no Portal do Governo.

9 de maio de 2014. — O Chefe do Gabinete, Francisco Pimentel de 
Mello Ribeiro de Menezes.

Nota Curricular
Dados pessoais e habilitações literárias
Silvina Rosa Simões de Paiva, 45 anos, 12.º ano de escolaridade na 

Escola Secundária da Cidade Universitária em Lisboa.

Experiência profissional
De maio 2013 até à presente data — desempenhou funções de tele-

fonista/rececionista na Residência Oficial do Primeiro -Ministro e na 
Assembleia da República através da empresa de Recursos Humanos 
 -Hospedeiras de Portugal;

De outubro de 2007 a novembro de 2011 — desempenhou funções 
administrativas na Câmara Municipal de Sintra;

De janeiro de 2009 a dezembro 2012 — cronista na revista Zen Energy;
De 2008 a janeiro 2009 — colaboração nas Editoras Papiro e Leya;
De abril de 2006 a setembro de 2007 — desempenhou funções admi-

nistrativas na Educa (empresa municipal).
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 Gabinete do Secretário de Estado da Cultura
Portaria n.º 359/2014

O Conjunto arquitetónico formado pela Igreja do Convento de Santo 
António e seu claustro, Capela da Ordem Terceira de São Francisco e 
anexos conventuais (Casa do Despacho), encontra -se classificado como 
monumento nacional (MN), conforme Decreto n.º 5/2002, publicado no 
Diário da República, 1.ª Série -B, n.º 42, de 19 de fevereiro.

Muito embora tenham sido construídos em épocas diferentes, entre o 
século XVI e o século XVII, as contínuas reformas de que estes edifícios 
foram alvo conferiram -lhes características semelhantes, verificando -se 
em todos grande simplicidade ao nível das plantas e fachadas, em vivo 
contraste com os notáveis elementos decorativos em talha, azulejo e pin-
tura dos períodos proto -barroco, joanino e rococó que ornam os interiores.

O presente diploma define uma zona especial de proteção (ZEP) 
que tem em consideração a integração paisagística e urbanística dos 
imóveis, as características particulares da malha urbana envolvente, 
nomeadamente a sua qualidade, genuinidade, escala e morfologia, e a 
proximidade de outros imóveis classificados na área.

A sua fixação visa salvaguardar os imóveis no seu enquadramento, 
garantindo as perspetivas de contemplação e os pontos de vista que 
constituem a respetiva bacia visual.

Procedeu -se à audiência escrita dos interessados, nos termos gerais do 
artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo e de acordo com 
o previsto no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal de Aveiro.
Assim:
Nos termos do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no 

uso das 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 único
Zona especial de proteção

É fixada a zona especial de proteção (ZEP) do Conjunto arquitetó-
nico formado pela Igreja do Convento de Santo António e seu claustro, 
Capela da Ordem Terceira de São Francisco e anexos conventuais (Casa 
do Despacho), em Aveiro, União das Freguesias de Glória e Vera Cruz, 
concelho e distrito de Aveiro, classificado como monumento nacio-
nal (MN) pelo Decreto n.º 5/2002, publicado no Diário da República, 
1.ª Série -B, n.º 42, de 19 de fevereiro, conforme planta constante do 
anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.

9 de maio de 2014. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

ANEXO 
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