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5 — O sítio de Internet do provedor de Justiça faculta um formulário 
eletrónico aos queixosos, de preenchimento simples, para envio de 
queixas.

Artigo 64.º
Relações com a comunicação social

1 — As relações com a comunicação social são asseguradas exclusi-
vamente pelo Gabinete do provedor de Justiça.

2 — É responsável pela divulgação de informações à comunicação 
social o membro do Gabinete do provedor de Justiça designado para 
o efeito, cabendo aos coordenadores fornecer os elementos que lhe 
forem solicitados.

3 — Em qualquer estado do processo pode o assessor, o coordenador 
ou o provedor -adjunto propor ao provedor de Justiça que se dê conheci-
mento público de assunto relevante em curso, ou de qualquer intervenção 
com manifesto interesse público.

TÍTULO VIII
Disposições finais

Artigo 65.º
Norma revogatória

É revogado o despacho interno n.º 16/2012.

Artigo 66.º
Entrada em vigor e produção de efeitos

O presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicação 
no Diário da República.

O Provedor de Justiça, Alfredo José de Sousa.
207077654 

PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Biblioteca Nacional de Portugal

Aviso (extrato) n.º 8751/2013
Nos termos do disposto na alínea c) do artigo 251.º do anexo I à Lei 

n.º 59/2008, de 11 de setembro, e para cumprimento do disposto na 
alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º, da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, 
torna -se público que cessaram funções, por motivo de aposentação, os 
seguintes trabalhadores:

Fernanda Maria Alves da Silva Guedes de Campos — 01 -06 -2013;
Maria da Conceição Martins da Fonseca — 01 -06 -2013.
11 de junho de 2013. — A Diretora -Geral, Maria Inês Cordeiro.

207078731 

 Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 245/2013

Alteração ao Anúncio de abertura do procedimento de classificação 
do Sítio Arqueológico do Cabeço das Fráguas, sito no Lugar do 
Cabeço das Fráguas, freguesia de Benespera, concelho e distrito 
da Guarda, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 98, de 
22 de maio de 2013
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 6 de junho 
de 2013, exarado sobre informação da Direção Regional de Cultura do 
Centro, determinei a alteração dos limites do sítio em vias de classifi-
cação, conforme despacho da então subdiretora do ex -IGESPAR, IP, de 
16 de julho de 2012, e Anúncio n.º 184/2013, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, N.º 98, de 22 de maio.

2 — A decisão de alteração dos limites do sítio teve por fundamento 
as informações prestadas pela Dr.ª Maria João Correia dos Santos, inves-
tigadora do Instituto Arqueológico Alemão, que ali realizou escavações, 
em conjunto com o Professor Doutor Thomas Schattner, retificando 
igualmente a sua localização, para Lugar do Cabeço das Fráguas, con-
forme planta em anexo, que faz parte integrante do presente Anúncio.

3 — O Sítio Arqueológico do Cabeço das Fráguas, sito no Lugar 
do Cabeço das Fráguas, freguesia de Benespera, concelho e distrito da 
Guarda, 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.

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

5 — Nos termos do artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis nas 
páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), www.culturacentro.pt
b) DGPC, www.patrimoniocultural.gov.pt
c) Câmara Municipal da Guarda, www.mun -guarda.pt

6 — 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 ato 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 Direção Regional de Cultura do Centro, Rua 
Olímpio Nicolau Rui Fernandes, 3000 -303 Coimbra.

20 de junho de 2013. — A Diretora -Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 
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