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 CULTURA

Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 259/2016

Abertura do procedimento de classificação do Povoado Fortificado 
de Vilarinho dos Galegos, em Vilarinho dos Galegos, União das 
Freguesias de Vilarinho dos Galegos e Ventozelo, concelho de 
Mogadouro, distrito de Bragança.

1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro, faço público que, por meu despacho de 13 de outubro 
de 2016, exarado sobre proposta da Direção Regional de Cultura do 
Norte, foi determinada a abertura do procedimento de classificação 
do Povoado Fortificado de Vilarinho dos Galegos, em Vilarinho dos 
Galegos, União das Freguesias de Vilarinho dos Galegos e Ventozelo, 
concelho de Mogadouro, distrito de Bragança.

2 — O referido povoado está em vias de classificação, de acordo com 
o n.º 5 do artigo 25.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

3 — O sítio em vias de classificação e os bens imóveis localizados na 
zona geral de proteção (50 metros contados a partir dos seus limites ex-
ternos), conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte integrante 
do presente Anúncio, ficam abrangidos pelas disposições legais em 
vigor, designadamente, os artigos 32.º, 34.º, 36.º, 37.º, 42.º, 43.º e 45.º da 
referida lei, e o n.º 2 do artigo 14.º e o artigo 51.º do referido decreto -lei.

4 — Nos termos do artigo 11.º do referido decreto -lei, os elementos 
relevantes do processo estão disponíveis nas páginas eletrónicas dos 
seguintes organismos:

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

5 — O interessado poderá reclamar ou interpor recurso hierárquico do 
ato que decide a abertura do procedimento de classificação, nos termos 
e condições estabelecidas no Código do Procedimento Administrativo, 
sem prejuízo da possibilidade de impugnação contenciosa.

29 de novembro de 2016. — A Diretora -Geral do Património Cultural, 
Paula Araújo da Silva. 
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 Aviso n.º 15815/2016

Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final

Para os efeitos do disposto no n.º 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, faz -se público que, após a homologação 
por despacho de 28 de novembro de 2016 do Exmo. Sr. Subdiretor-
-Geral do Património Cultural em substituição, Dr. Filipe Campos Silva, 
encontra -se afixada em local visível e público das instalações dos ser-
viços centrais da Direção -Geral do Património Cultural (DGPC), no 
Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, e disponibilizada na sua página 
eletrónica em www.patrimoniocultural.pt, a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos ao procedimento concursal para preenchimento de 
de 1 (um) posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior 
do mapa de pessoal da DGPC na área de História, do Departamento de 
Museus, Conservação e Credenciação, aberto pelo aviso n.º 1441/2016, 
publicado em Diário da República 2.ª série n.º 26, de 8 de fevereiro.

Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto 
recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do artigo 39.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

7 de dezembro de 2016. — O Diretor do Departamento de Planea-
mento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
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 Aviso n.º 15816/2016

Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final

Para os efeitos do disposto no n.º 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, faz -se público que, após a homologa-
ção por despacho de 7 de dezembro de 2016 do Exmo. Sr. Subdiretor-
-Geral do Património Cultural em substituição, Dr. Filipe Campos Silva, 
encontra -se afixada em local visível e público das instalações dos ser-
viços centrais da Direção -Geral do Património Cultural (DGPC), no 
Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, e disponibilizada na sua página 
eletrónica em www.patrimoniocultural.pt, a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos ao procedimento concursal para preenchimento de 
de 1 (um) posto de trabalho da carreira e categoria de técnico superior do 
mapa de pessoal da DGPC na área da formação, da Divisão de Recursos 
Humanos, Expediente e Arquivo, aberto pelo aviso n.º 3370/2016, pu-
blicado em Diário da República 2.ª série n. 51, de 14 de março.

Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto 
recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do artigo 39.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro.

7 de dezembro de 2016. — O Diretor do Departamento de Planea-
mento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
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 Aviso n.º 15817/2016

Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final

Para os efeitos do disposto no n.º 4 e 6 do artigo 36.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria 
n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, faz -se público que, após a homologação 
por despacho de 28 de novembro de 2016 do Exmo. Sr. Subdiretor-
-Geral do Património Cultural em substituição, Dr. Filipe Campos Silva, 
encontra -se afixada em local visível e público das instalações dos ser-
viços centrais da Direção -Geral do Património Cultural (DGPC), no 
Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, e disponibilizada na sua página 
eletrónica em www.patrimoniocultural.pt, a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos ao procedimento concursal para preenchimento de 
1 (um) posto de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico do 
mapa de pessoal da DGPC, para exercer na área do aprovisionamento 
na Divisão de Planeamento, Gestão, Recursos Financeiros e Património, 
aberto pelo viso 9444/2016, publicado no Diário da República n.º 145, 
2.ª série, de 29 de julho.

Do despacho de homologação da referida lista pode ser interposto 
recurso hierárquico (ou tutelar), nos termos do artigo 39.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro.

7 de dezembro de 2016. — O Diretor do Departamento de Planea-
mento, Gestão e Controlo, Manuel Correia Diogo Baptista.
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