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ANEXO 

  
 204698069 

 Direcção-Geral das Artes

Aviso n.º 11464/2011
1 — Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria 

n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, torna -se publica a lista unitária de 
ordenação final, depois de homologada por despacho do Director-
-Geral das Artes, datado de 11.05.2011, do procedimento concur-
sal comum de recrutamento para o preenchimento de um posto de 
trabalho da carreira/categoria de técnico superior (Licenciatura em 
Arquitectura ou Engenharia), para exercer funções na Direcção de 
Serviços de Descentralização/Área Funcional de Equipamentos, 
previsto no mapa de pessoal desta Direcção -Geral, aprovado para 
2009, aberto por despacho do Senhor Director -Geral das Artes, de 
9 de Julho de 2009, com as alterações introduzidas pelo Despacho 
n.º 34/GD/2009, de 27 de Outubro, e objecto de publicação pelo 
Aviso n.º 10122/2010, publicado no Diário da República, n.º 99, 
2.ª série, de 21.05.2010.

2 — Candidatos aprovados:
Cláudia Margarida Simões Lopes — 14,99 valores;
Paulo Jorge Fernandes Eusébio da Conceição e Silva — 12,91 valores.

3 — Nos termos e para os efeitos dos n.os 4 e 5 do artigo 36.º, con-
jugado com o disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 
n.º 83 -A/2009, de 22 de Janeiro, notificam -se os interessados que a lista 
unitária de ordenação final devidamente homologada se encontra afixada 
no “local de estilo” desta Direcção -Geral, sita em Avenida da Liberdade, 
n.º 144, 2° andar, em Lisboa, encontrando -se igualmente disponível na 
respectiva página electrónica, em www.dgartes.pt.

4 — De acordo com o n.º 3 do artigo 39.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 
de 22 de Janeiro, do despacho de homologação da lista de ordenação 
final pode ser interposto recurso hierárquico ou tutelar.

16 de Maio de 2011. — O Director -Geral das Artes, João Aidos.
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 Instituto de Gestão do Património Arquitectónico 
e Arqueológico, I. P.

Anúncio n.º 6998/2011

Abertura do procedimento de classificação do edifício da Torre 
do Tombo, sito na Alameda da Universidade, freguesia

do Campo Grande, cidade, concelho e distrito de Lisboa
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 28 de Janeiro 
de 2011, exarado sobre informação da Direcção Regional de Cultura 
de Lisboa e Vale do Tejo, determinei a abertura do procedimento ad-
ministrativo relativo à classificação do edifício da Torre do Tombo, 
sito na Alameda da Universidade, freguesia do Campo Grande, cidade, 
concelho e distrito de Lisboa.

2 — A decisão de abertura do procedimento de classificação em causa 
teve por fundamento os valores arquitectónico, histórico -simbólico e 
estético do edifício, uma imponente obra, projectada em 1984, segundo 
risco dos arquitectos Arsénio Raposo Cordeiro, M. Sheppard Cruz e A. 
Nunes de Almeida, com a participação do escultor José Aurélio, conce-
bida funcional e simbolicamente para albergar um acervo documental 
único e de inestimável valia para o país.

3 — A partir da publicação deste Anúncio, o edifício da Torre do 
Tombo, sito na Alameda da Universidade, freguesia do Campo Grande, 
cidade, concelho e distrito de Lisboa, fica 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.

4 — O imóvel em vias de classificação e os bens imóveis localizados 
na zona geral de protecção (50 metros contados a partir dos seus limites 
externos), conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte inte-
grante 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 do Decreto -Lei n.º 309/2009, 
de 23 de Outubro.

5 — Conforme previsto no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de Outubro, poderão os interessados, sustentando 
o facto, reclamar ou interpor recurso tutelar do acto que decide a aber-
tura do procedimento de classificação no prazo de quinze dias úteis, 
nos termos dos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, junto da Direcção Regional de Cultura de Lisboa e 
Vale do Tejo.

17 de Maio de 2011. — O Director do IGESPAR, I. P., Gonçalo 
Couceiro. 
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