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 Despacho n.º 3636/2018
Por meu Despacho de 10 de março de 2018, proferido no uso da 

competência delegada pelo Exmo. Comandante -Geral, é promovido 
ao posto de Guarda Principal, por antiguidade, nos termos do ar-
tigo 119.º e alínea a) do artigo 256.º ambos do EMGNR, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 297/09, de 14 de outubro, o Guarda de Infantaria 
(2031061) Renato Miguel Marcelo Rodrigues, desde 01 de janeiro 
de 2014.

Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia 01 de janeiro 
de 2018, por força da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 114/2017, 
de 29 de dezembro.

15 de março de 2018. — O Comandante do Comando da Administra-
ção de Recursos Internos, Nuno Augusto Teixeira Pires da Silva.

311211503 

 ADMINISTRAÇÃO INTERNA, AMBIENTE,
AGRICULTURA, FLORESTAS

E DESENVOLVIMENTO RURAL E MAR

Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente 
e do Ordenamento do Território

Declaração de Retificação n.º 273/2018
Por ter saído incompleto o Despacho n.º 2895/2018 no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 57, de 21 de março de 2018, é -lhe aditado o 
seguinte:

«O presente despacho produz efeitos desde o dia 1 de janeiro de 
2018, ficando por este meio ratificados todos os atos entretanto pra-
ticados pela delegatária, desde essa data, ao abrigo das competências 
ora delegadas.»

28 de março de 2018. — O Inspetor -Geral, Nuno Banza.
311242292 

A proposta do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do 
Vale do Ave/Tribunal Arbitral cumpre os pressupostos legais da repre-
sentatividade e da idoneidade para a prossecução da atividade que se 
propõe realizar, considerando -se reunidas as condições que assegurem 
a sua execução adequada.

Assim, nos termos do disposto nos artigos 2.º e 3.º do Decreto -Lei 
n.º 425/86, de 27 de dezembro, e ao abrigo da competência que me é 
delegada nos termos do ponto 3.1 do Despacho n.º 977/2016, de 20 de 
janeiro, da Ministra da Justiça, determino o seguinte:

1 — Autorizo a alteração da designação do Centro de Arbitragem de 
Conflitos de Consumo do Vale do Ave/Tribunal Arbitral para «TRIA-
VE — Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Ave, Tâmega 
e Sousa».

2 — Autorizo a alteração da competência em razão do valor do Cen-
tro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Vale do Ave/Tribunal 
Arbitral, que passa a estar limitada ao valor da alçada dos tribunais da 
Relação, com exceção dos litígios de consumo sujeitos a arbitragem 
necessária no âmbito da Lei n.º 6/2011, de 10 de março, os quais não 
estão sujeitos a limitação de valor.

Notifique -se e remeta -se para publicação.
28 de março de 2018. — A Secretária de Estado da Justiça, Anabela 

Damásio Caetano Pedroso.
311244374 

 JUSTIÇA

Gabinete da Secretária de Estado da Justiça

Despacho n.º 3637/2018
Em 5 de abril de 2017, o Centro de Arbitragem de Conflitos de 

Consumo do Vale do Ave/Tribunal Arbitral, centro de arbitragem ins-
titucionalizado autorizado pelo Despacho n.º 26A/SEAMJ/97, de 28 
de fevereiro, do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Justiça, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 69, de 22 de março 
de 1997, requereu a Sua Excelência a Ministra da Justiça, ao abrigo 
do Decreto -Lei n.º 425/86, de 27 de dezembro, que seja autorizada 
a alteração da sua designação para «TRIAVE — Centro de Arbitra-
gem de Conflitos de Consumo do Ave, Tâmega e Sousa» e da sua 
competência em razão do valor, passando a ser limitada à alçada dos 
tribunais da Relação.

 Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais

Aviso n.º 4765/2018

Recrutamento de enfermeiros — Estabelecimento Prisional
de Lisboa e Centro de Competências
para a Gestão de Cuidados de Saúde

1 — Em conformidade com os n.os 1 a 3 do artigo 30.º e com o 
artigo 33.º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, (LTFP), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna -se público que, 
por meu despacho de 26 de março de 2018, se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data de publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, procedimento concursal comum 
(Ref. 160/ENF/2018), tendo em vista a ocupação de três postos de 
trabalho da carreira especial de enfermagem, categoria de enfermeiro, 
do mapa de pessoal da Direção -Geral de Reinserção e Serviços Pri-
sionais (DGRSP), na modalidade de vínculo de emprego público, 
titulada por contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado.

2 — Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 265.º da LTFP, 
conjugado com a Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, foram soli-
citados pareceres prévios ao INA (Processos n.º 63546 e 63547) que 
declarou inexistirem trabalhadores em situação de requalificação com 
o perfil pretendido.

3 — Legislação aplicável: Lei Geral do Trabalho em Funções Pú-
blicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; Decreto -Lei 
n.º 248/2009, de 22 de setembro; Portaria n.º 250/2014, de 28 de no-
vembro, adiante designada por Portaria; Código do Procedimento Ad-
ministrativo (Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro).

4 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Portaria, 
o presente aviso será publicitado na Bolsa de Emprego Público 
(www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte à presente publicação, na 
página eletrónica da DGRSP (www.dgsp.mj.pt — Recursos Huma-
nos — Concursos e Procedimentos Concursais) a partir da data da 
publicação no Diário da República e por extrato, no prazo máximo 
de três dias úteis contado da mesma data, num jornal de expansão 
nacional.

5 — Número de postos de trabalho — O procedimento concursal visa 
a ocupação de três postos de trabalho em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado.

6 — Locais de trabalho e distribuição dos lugares:
Referência A: Estabelecimento Prisional de Lisboa, sito na Rua Mar-

quês da Fronteira, n.º 54, em Lisboa — 2 postos de trabalho;
Referência B: Centro de Competências para a Gestão de Cuidados de 

Saúde, sito na Rua da Bela Vista à Graça, n.º 86, em Lisboa — 1 posto 
de trabalho.

7 — Conteúdo funcional do enfermeiro:
Estabelecimento Prisional de Lisboa: o mencionado no artigo 9.º do 

Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro;

 27 de fevereiro de 2018. — O Diretor de Justiça e Disciplina, António 
José Cardoso Valente, Tenente -Coronel.

311227129 

Posto Nº Matrícula Nome

Sargento -Chefe . . . 1866016 Paulo Jorge Luís Saraiva.
Sargento -Chefe . . . 1866017 Rui Manuel Cosme Moreira.
Sargento -Chefe . . . 1866273 José Ferreira Brito de Sousa.
Sargento -Ajudante 1866020 Belchior Reis Raminhos.
Primeiro -Sargento 1860389 Luís Manuel Martins Pereira.
Cabo -Chefe 1860180 Jorge Manuel Mirandez.
Cabo -Chefe . . . . . 1866006 João Manuel Marques Lopes.
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Centro de Competências para a Gestão de Cuidados de Saúde: o men-
cionado no artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro, 
na vertente da saúde ocupacional;

8 — Prazo de validade do procedimento concursal:
Nos termos do n.º 3 do artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, 

de 22 de setembro, o prazo de validade é de 18 meses, contados da 
data de homologação da lista de ordenação final.

9 — Âmbito do recrutamento:
Apenas poderão candidatar -se ao presente procedimento concursal 

os trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo indeter-
minado previamente estabelecido, nos termos do n.º 3 do artigo 30.º 
da LTFP, incluindo os trabalhadores das administrações regionais 
e autárquicas, bem como, candidatos não detentores de vínculo de 
emprego público por tempo indeterminado que se enquadrem nas 
situações previstas no artigo 30.º do Regulamento de Incentivos à 
Prestação de Serviço Militar nos Regimes de Contrato e de Volunta-
riado, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 320 -A/2000, de 15 de dezembro, 
com as alterações introduzidas pelos Decretos -Leis n.os 118/2004, de 
21 de maio e 320/2007, de 27 de setembro, e no n.º 8 do artigo 62.º 
da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, alterada pela Lei n.º 53/2014, 
de 25 de agosto.

10 — Os requisitos gerais, necessários para o exercício de funções 
públicas, previstos no artigo 17.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho.

11 — Requisitos especiais: possuir o título de enfermeiro, nos termos 
do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro.

12 — De acordo com a alínea i) do n.º 3, do artigo 11.º da Portaria, 
não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, se encontrem 
integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando 
em mobilidade, ocupem postos de trabalho na mesma unidade orgânica 
idênticos ao posto de trabalho para cuja ocupação se publicita o referido 
procedimento.

13 — Posicionamento remuneratório — a determinação do posi-
cionamento remuneratório dos trabalhadores recrutados é determi-
nado nos termos conjugados do n.º 3 do artigo 13.º do Decreto -Lei 
n.º 248/2009, de 22 de setembro, e do disposto no artigo 38.º da 
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, sendo a posi-
ção remuneratória de referência a 2.ª posição da carreira especial de 
enfermagem, com os limites impostos pelas alíneas a) e b) do n.º 1 
do artigo 42.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou 
o Orçamento de Estado para 2015, em vigor por força do n.º 1 do 
artigo 20.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, que aprovou o 
Orçamento de Estado para 2018.

14 — Suplementos Remuneratórios — Além do subsídio de refei-
ção a abonar nos termos gerais, a ocupação dos postos de trabalho 
no Estabelecimento Prisional de Lisboa confere ainda o direito ao 
subsídio de risco, previsto na alínea b) do n.º 4, do artigo 1.º do 
Decreto Regulamentar n.º 38/82, de 7 de julho, na sua redação atual, 
em vigor por força do disposto no n.º 2 do artigo 36.º do Decreto -Lei 
n.º 215/2012, de 28 de setembro, e ao suplemento de renda de casa, 
previsto no Decreto -Lei n.º 140 -B/86, de 14 de junho, e no n.º 1 do 
artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 215/2012, ambos devidos nos termos 
do artigo 159.º da LTFP.

15 — Formalização das candidaturas:
15.1 — As candidaturas são obrigatoriamente formalizadas através 

do preenchimento do formulário de candidatura ao procedimento 
concursal, aprovado pelo Despacho (extrato) n.º 11321/2009, e 
publicado no Diário da República, de 08 de maio de 2009, dispo-
nível na secção de expediente da DGRSP ou na respetiva página 
eletrónica (www.dgsp.mj.pt — Recursos Humanos — Concursos 
e Procedimentos Concursais), a qual deverá ser entregue até ao 
termo do prazo:

a) Pessoalmente (das 9h às 12:30h e das 14h às 17:00h), nas instala-
ções da DGRSP, na Avenida da Liberdade, 9, 2.º Esq., Lisboa;

b) Por correio registado, com aviso de receção, para: Direção -Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais (Procedimento concursal — Ref.ª 160/
ENF/2018) Avenida da Liberdade, 9, 2.º Esq. 1250 -139 Lisboa.

15.2 — Com a candidatura deverão ser entregues os seguintes do-
cumentos:

a) 3 Exemplares do Curriculum vitae detalhado, datados e assinados;
b) Cédula Profissional da Ordem dos Enfermeiros válida ou docu-

mento comprovativo da inscrição na Ordem dos Enfermeiros;
c) Documento comprovativo das habilitações académicas;
d) Quando aplicável: Certificado de formação em enfermagem 

do trabalho e/ou especialidade em enfermagem de saúde pública ou 
comunitária, relacionada com a atividade que caracteriza o posto 

de trabalho no Centro de Competência para a Gestão de Cuidados 
de Saúde;

e) Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem, com data 
posterior à do presente aviso, que comprove inequivocamente:

i) Identificação da carreira e da categoria de que o candidato seja 
titular e a respetiva antiguidade;

ii) Identificação da natureza do vínculo de emprego público de que 
é titular;

iii) Posição e nível remuneratórios em que se encontra posicionado, 
com indicação do respetivo valor;

iv) Menções qualitativas e quantitativas obtidas nas avaliações de 
desempenho relativas aos três últimos anos, ou indicação de que não 
possui avaliação do desempenho no período, por razões que não são 
imputáveis ao candidato.

f) Declaração emitida e autenticada pelo serviço de origem, com data 
posterior à do presente aviso, da qual conste a caracterização e descrição 
das funções por último exercidas pelo candidato, o tempo de execução, 
e o grau de complexidade das mesmas;

g) No caso dos candidatos abrangidos pelo Regime Incentivos à 
Prestação de Serviço Militar, é também exigida declaração emitida pelo 
órgão competente do Ministério da Defesa Nacional, da qual conste de 
forma inequívoca a data de início e fim do vínculo contratual, assim 
como a data em que caduca o incentivo.

15.3 — Não serão consideradas candidaturas enviadas por correio 
eletrónico.

15.4 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

15.5 — O não preenchimento ou o preenchimento incorreto dos ele-
mentos relevantes do formulário por parte dos candidatos é motivo de 
exclusão.

15.6 — Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer can-
didato, em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu 
currículo, a apresentação de elementos comprovativos das suas 
declarações, bem como a exibição dos originais dos documentos 
apresentados.

15.7 — A falta de apresentação dos documentos exigidos no presente 
aviso determina a exclusão dos candidatos quando a falta desses docu-
mentos impossibilite a admissão ou avaliação do candidato, nos termos 
do n.º 6 do artigo 20.º da Portaria.

16 — Nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da Portaria, o método de 
seleção obrigatório é o da avaliação curricular, complementada pela 
entrevista profissional de seleção.

17 — Métodos de seleção:
17.1 — A avaliação curricular visa analisar a qualificação dos 

candidatos, designadamente a habilitação académica ou profissio-
nal, percurso profissional, relevância da experiência adquirida e 
da formação realizada, tipo de funções exercidas e avaliação de 
desempenho obtida.

17.1.1 — Na Avaliação Curricular serão analisados os seguintes fa-
tores:

a) Habilitação Académica — será ponderado o nível habilitacional 
detido;

b) Formação Profissional — apenas se considerará a formação profis-
sional respeitante às áreas de formação e aperfeiçoamento profissional 
relacionadas com as exigências e as competências necessárias aos postos 
de trabalho a preencher;

c) Experiência Profissional — será tido em conta o grau de adequação 
entre as funções/atividades já exercidas e a atividade caracterizadora do 
posto de trabalho a preencher, dependendo do maior ou menor contacto 
orgânico -funcional com as referidas áreas;

d) Avaliação de Desempenho — será ponderada a avaliação relativa 
ao último período, não superior a três anos, em que o candidato cumpriu 
ou executou atribuição, competência ou atividade idênticas às do posto 
de trabalho a ocupar.

17.1.2 — A avaliação curricular é expressa numa escala de 0 a 20 va-
lores, com valoração até às centésimas, sendo a classificação obtida 
através da média aritmética simples ou ponderada das classificações 
dos elementos a avaliar.

17.2 — A entrevista profissional de seleção (EPS) visa avaliar de 
forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida 
entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacio-
nados com a capacidade de comunicação e de relacionamento in-
terpessoal.

17.2.1 — A entrevista profissional de seleção é avaliada segundo os 
níveis classificativos de Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insufi-
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ciente, aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 
20, 16, 12, 8 e 4 valores.

18 — A valoração dos métodos de seleção anteriormente referidos, 
será convertida numa escala de 0 a 20 valores considerando -se a valora-
ção até às centésimas, de acordo com a especificidade de cada método, 
através da aplicação da seguinte fórmula final:

CF = 0,70 AC + 0,30 EPS

em que:
CF = Classificação Final
AC = Avaliação Curricular
EPS = Entrevista profissional de seleção

19 — Os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada 
um dos métodos de seleção a utilizar, são facultados aos candidatos 
sempre que solicitados.

20 — Os métodos de seleção são aplicados pela ordem enunciada e 
têm caráter eliminatório, sendo excluídos os candidatos que nos métodos 
de seleção ou na classificação final obtenham uma valoração inferior 
a 9,5 valores.

21 — Em situação de igualdade de valoração aplica-se o disposto no 
artigo 27.º da Portaria.

22 — Os candidatos são convocados para os métodos de seleção nos 
termos do n.º 1 do artigo 24.º do Portaria, e pela forma prevista no n.º 2 
do artigo 22.º da Portaria.

23 — Composição do júri:
Presidente: Maria João Maurício Pinto Eliseu, Enfermeira-Chefe do 

Hospital Prisional São João de Deus.
Vogais efetivos:
Carlos António David Neves, Enfermeiro-Chefe do Hospital Pri-

sional São João de Deus que substituirá a presidente nas suas faltas e 
impedimentos

Sara Margarida Lourenço Carvalhinha Ribeiro, Enfermeira Especia-
lista do Hospital Prisional São João de Deus

Vogais suplentes:
Sandra Helena Oliveira Ferreira, Enfermeira Especialista no Hospital 

Prisional São João de Deus;
Célia Maria Pires Mendes, Enfermeira Especialista no Hospital Pri-

sional São João de Deus.

24 — A lista unitária de ordenação final, após homologação, é afi-
xada em local visível e público das instalações da DGRSP e disponi-
bilizada na página eletrónica (www.dgsp.mj.pt) sendo ainda publicado 
um aviso na 2.ª série do Diário da República com informação sobre a 
sua publicitação.

25 — Nos termos do disposto no artigo 30.º da Portaria, o presente 
procedimento permitirá a constituição de uma reserva de recrutamento 
interna para ocupação de idênticos postos de trabalho, válida pelo período 
de 18 meses após a homologação da lista de ordenação final.

26 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, 
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove 
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens 
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma 
de discriminação.

28 de março de 2018. — O Subdiretor -Geral, João Paulo Carvalho.
311242405 

Primária do Bairro de São Miguel, atual Escola Básica do 1.º Ciclo 
n.º 24, na Rua Jorge Ferreira de Vasconcelos, na Rua António Ferreira 
e na Rua Alfredo Cortês, Lisboa, freguesia de Alvalade, concelho e 
distrito de Lisboa.

2 — O referido imóvel 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 imóvel em vias de classificação e os localizados na zona 
geral de proteção (50 metros contados a partir dos seus limites 
externos) ficam abrangidos pelas disposições legais em vigor, de-
signadamente, 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 ele-
mentos relevantes do processo (fundamentação, despacho, planta 
do imóvel em vias de classificação e da respetiva zona geral de 
proteção) estão disponíveis nas páginas eletrónicas dos seguintes 
organismos:

a) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.pt; 
(Património/Classificação de Bens Imóveis e Fixação de ZEP/Despachos 
de Abertura e de Arquivamento/ Ano em curso);

b) Câmara Municipal de Lisboa, www.cm -lisboa.pt.

5 — O interessado poderá reclamar ou interpor recurso hierár-
quico 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 con-
tenciosa.

19 de fevereiro de 2018. — A Diretora -Geral do Património Cultural, 
Paula Araújo da Silva.

311241555 

 Anúncio n.º 49/2018

Arquivamento do procedimento de classificação da Panificadora de 
Vila Real, na Rua Eng. Joaquim Botelho de Lucena e na Avenida 
da Universidade, Vila Real, freguesia, concelho e distrito de Vila 
Real.
1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 

de 23 de outubro, faço público que, por meu despacho de 16 de 
fevereiro de 2018, exarado, nos termos do artigo 23.º do mesmo 
decreto -lei, sobre parecer da Secção do Património Arquitetónico e 
Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura de 17 de janeiro de 
2018, foi determinado o arquivamento do procedimento de classifi-
cação da Panificadora de Vila Real, na Rua Eng. Joaquim Botelho de 
Lucena e na Avenida da Universidade, Vila Real, freguesia, concelho 
e distrito de Vila Real.

2 — A partir da publicação deste anúncio, o referido imóvel deixa de 
estar em vias de classificação, deixando igualmente de ter uma zona de 
proteção de 50 metros a contar dos seus limites externos.

3 — Os elementos relevantes do processo (fundamentação e des-
pacho) estão disponíveis nas páginas eletrónicas dos seguintes orga-
nismos:

a) Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), www.culturanorte.pt;
b) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.pt 

(Património/Classificação de Bens Imóveis e Fixação de ZEP/Despacho 
de Abertura e Arquivamento/Ano em curso);

c) Câmara Municipal de Vila Real, www.cm -vilareal.pt.

4 — O interessado poderá reclamar ou interpor recurso hierárquico 
do ato que decide o arquivamento do procedimento de classificação, 
nos termos e condições estabelecidas no Código do Procedimento 
Administrativo, sem prejuízo da possibilidade de impugnação con-
tenciosa.

1 de março de 2018. — A Diretora -Geral do Património Cultural, 
Paula Araújo da Silva.

311241158 

 CULTURA

Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 48/2018

Abertura do procedimento de classificação da Escola Primária do 
Bairro de São Miguel, atual Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 24, na 
Rua Jorge Ferreira de Vasconcelos, na Rua António Ferreira e 
na Rua Alfredo Cortês, Lisboa, freguesia de Alvalade, 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 14 de fevereiro 
de 2018, exarado sobre proposta do Departamento dos Bens Culturais, 
foi determinada a abertura do procedimento de classificação da Escola 

 Anúncio n.º 50/2018

Abertura do procedimento de classificação da Antiga Igreja da 
Misericórdia de Estremoz, incluindo o património móvel integrado, 
no Largo da República, 18, Estremoz, União das Freguesias de 
Estremoz (Santa Maria e Santo André), concelho de Estremoz, 
distrito de Évora.
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 8 de agosto 


