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SUMÁRIO 
Presidência do Conselho:· 

Despachos pelo Subsecretariado de Estado da Aeroná11tica. 
Acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Administrativo nos 

seguintes recursos administrativos: 
N.• 4080, em que eram recorrentes D. Maria José de Oliveira 

Pedro, D. Maria Gabriela dos Santos e Silva e D. Maria 
Amélia Silveira de Assis Mesquita de Oliveira e recorridos 
o Subsecretário de Estado do Comércio e Indústria, José 
Luís dos Santos e Silva, D. Maria Eugénia Teixeira Re-
belo e D. Mariana Rita Santana Mosca, e n.0 764 (tribunal 
pleno), em que eram recorrentes o agente do Ministério 
Público junto da secção do contencioso administrativo e 
D. Maria Eugénia Teixeira Botelho e recorridas D. Maria 
José de Oliveira Pedro, D. Maria Gabriela dos Santos e 
Silva e D. Maria Amélia Silveira de Assis Mesquita de 
Oliveira. 

N .• 4209, em que era recorrente à Auto Viação Pacense, L.ª•; e 
recorridos o Ministro das Comunicações e António Penha 
1''erreira. 

N.0 4334, em que era recorrente Mànuel B_ernardo Pinto e 
recorridos a Câmara Municipal de Marco de Canaveses e 
Eduardo Almeida Pires Pinto da Silva. 

Despachos pela Emissora Nacional de Radiodifusão. 
Despachos pelo Instituto Nacional de Estatística. 
Aviso a vários candidatos ao concurso para provimento de lugares 

de chefes da 5.•, 7.•, 8.• e 9.• secções do Instituto Nacional de 
Estatística de que devem entregar diversos documentos. 

Ministério do Interior: 

Despachos pela Direcção-Geral de Administração Política e Civil. 
Despachos pela Junta da Emigração. . 
Despachos pela Policia Internacional e de Defesa do Estado. 
Despachos pelo Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública. 
Despachos pela Direcção-Geral da Assistência. · 
A viso que torna público estar aberto coocuno para farmacêuticos 

de 2.• dos Hospitais da Universidade de Coimbra. 
Despachos pelo Instituto de Assistência aos Inválidos. 
Despachos pela Direcção-Geral de Saúde. · 
Despachos pelos Hospitais Civis de Lisboa. 

Ministério da lu1tl91 : 

Lista de dos funcionários da Repartição Administra-
tiva do Oofre Geral dos Tribuoais e do Cofre dos Conservadores, 
Notários e Funcionários de Justiça, referida a 31 de Dezembro 
de 1954. 

Despachos pela Direcção-Geral dos Registos e do Notariado. 
Declaração de que se encontram vagos os lugares entre si anexa-

dos de conservador dos ºRegistos Civil e Predial de Avis. 
Despachos pela Direcção-Geral dos Serviços Prisionais. 

Mlnlsterlo du Flnanou: 

Despachos do secretário-geral do Ministério. 
Despachos que autorizam várias câmaras municipais a contrair 

empréstimos na Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, 
destinados a ocorrer a diversos encargos. · 

Despachos pela !Jirecção-Geral da Pública. 
Despachos pela Direcção-Geral das Alf!ndegas. 
Despachos pela Inspecção-Geral de Finanças. 

Ministério do Exercito: 

Despachos e rectifica9ões a despachos pela Repartição Geral. 
Despachos pela 2. • Dll'ecção-Geral. 

Ministério du Obru Pllbllcu: 

Portaria que nomeia uni engenheiro para exercer as funções de di-
rector dos Serviços Marítimos da Direcção-Geral dos Serviços 
Hidráulicos enquanto durar o impedimento do respectivo titular. 

Despachos pela Junta Autónoma de Estradas. 
Portaria que nomeia uma comissão para estud.ar as soluções a adop-

t!lr relativamente ao problema de conjunto das estações frontei-
riças. 

Despachos pela Direcção-Geral dos Edifícios e Monumento• Na-
cionais. 

Despacho que aprova o auto de recepção definitiva da obra de for-
necimento e montagem de um guiodaste Derrick para o farol do 
Bugio. · 

Portarias que concedem a várias câmaras municipais a compartici-
pação do Estado em melhoramentos rurais. 

Despachos pela Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos. 
Despacho que autoriza o engenheiro director da Hidráulica do 

Douro a despender uma quantia orçamental para mandar proce-
der coercivamente à reposição de um açude destraldo ilegalmente 
no ribeiro do Meio Velho, freguesia de Valas, concelho de Val-
paços. 

Recti.6.caçlles a despachos pelo Laboratório Nacional de Engenha-
ria Civil. 

Lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos .no concurso 
documental para tirocinantes a assistentes do Laboratório Na-
cional de Engenharia Civil. 

· Rectifi.cação ao mapa, inserto no Diário do Governo n.0 163, de 15 
do corrente mês, da despesa efectuada pela Comissão de Cons-
truções Hospitalares no mês de Junho de 1955. 

Portarias que concedem a várias entidades a comparticipação do 
Estado, por conta do Fundo de Desemprego, para a execução de 
diversos trabalhos. 

Ministério do Ultramar: 

Despacho que su1:Jstitui o chefe da Secção de Marinha. 
Acórdão n.0 3 (pleno) do Conselho Ultramarino. 
Acórdão n.0 595 do Conselho Superior Técnico das Alfândegas do 

Ultramar. · · · 

Ministério · da Elluaaoão Nacional : 

Despachos pela Secretaria-Geral do Ministério. 
,·Portaria que modifica a zona de protecção do Castelo, Igreja de 

!. S. Miguel e Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, fixada 
", pela portaria inserta no Diário da Governo n.0 103, de 30 de 

•. Abril de 1952. 
• pela Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belaa-

Despacho que nomeia o júri dos exames finais do estágio de pre-
paração para ingresso nos lugares de conservador dos museus e 
dos Palácios e Monumentos Nacionais. 

Portaria q.ue substitui um vogal do júri do concurso para professor 
ordinário do 1. 0 gupo do Instituto Comercial de Lisboa. 

Despachos pela Direcção-Geral do Ensino Técnico Profissional. 
A viso que torna pfiblico estar aberto concurso para provimento das 

vagas de auxiliares de trabalhos manuais em várias escolas do 
ensino técnico _profissional. 

Ministério da Economia: 
Despaehos pela Direcção-Geral dos Serviços Agrlcola1. 
Despachos pela Direcção-Geral dos Serviços Florestais e Aquícolas. 
Despachos pela Direcção-Geral dos Serviços Pecuários. 

Isabel M Fernandes
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B8 DE JULHO DE 1956 

Na sua oontestação junta a -estes autoa alega a firma 
imiporta.dora que não se trata de um refrigerador, por 
não ·p-088uir nenhuma das suas características, mas des-
tina-se excluaivamente a ;produzir f<1rça matriz para, 
pondo-o oo:n oom a máquina de refrigeração 
propriamente ·dita, fornecer a .esta a oorrente neceseá-
ria para a produção do frio. 

O oonselho de da Alfândega de :Mormu-
gão foi de ;parecer, !P-Or maioria, de que o artefacto em 
contestação dev.e ser · classificad<J oom-O motor e1éctrico, 
à razão de 20 .cento ai}, w,lorem, pelo artigo 120 da 
pauta de imp-0rtação. 

-O .COnselho ·do Serviço Téc.nico-Adu.aneiro do Eatad<J 
da !ndia, jpelo seu AOOr.dio n. 0 89, de 24 de Ã!gosio 
de 1951, mandou classificar o artefacto em oo:iltestação 
pelo artig-0 12-0 d·a paUJta de importação, onde cabe, 
ti\nto como acessório de ger!l!dor de frio, COllilO comple-
mento de uma máquina eléctriica, oom. a taxa de 20 ·por 
cento. 

Subiu o acórdão am reviaão. 
.Pefo exp-OSto, acordll.1!ll os do Conselho Superior Téc-

nico das Alfândegas do Ultramar em confirmar o aeór-
dão ora revisto1 não obstante rooonhecer"'8e que muitas 
das classificações atribuídas pelos interventores neste 
processo aão desfiav-0iáveis1 em face d.ae designações oon· 
ti.das na l'awta, mas que eseas oondu:zem todas à mesma 
tributação, que é a da taxa de 20 ·p-Or cento ail valo'l'fN'I'·. 

Sala das· 'Sessões do Conselho Superior Tknico das' 
Alfândegas d<l Ultramar, 4 de Maio de 195.5. - V asco 
de Sá Carneiro, relator - Manuel Gonçalves M<>n-
teiro - Manuel <lo Amaral A.branc'Ms Pinto - Ant6nio 
Augusto da Costa Rodrigues-.,... M.-aria Feij6o. 

· · P-am ser publicado oo 11.Bo'tetim Ofi.aialri t1a todas 
as províncias ultra1ma1rV!IJ(u, e:ccepto no da de 
Macau. · · · · 

Está conforme. • 
Secretaria . do Oonaelho SU'perior Técnico das Alfân- · 

degas do Uhtramar, 11 de .:Maio de 1955. - O Secretá-
rio, João Guimarães Leitao. 
.,oooonoo ao o uo 0000000 oooouooou oo ooo o o 01 

MINIST!:RIO DA EDUCAÇÃO NACIONAL 
Secretari.a-Geral 

Por deapacho de 16 do coITente: 
Concedidas as seguintes 1icenças graciQsa.;i, 

nos termos do artigo 12.0 do Decreto 
n,º 19 478, de 18 de Março d-e 1931, para 
&erem gozadas seguidamente, a,os funcioná-
rios do quadro únie-0 'dos serviços centrais 
deste · .:Ministério: 

Maria Rosa Pereira dos Santos" iregundo-oificial, em 
serviço . na Direcção-Geral de> Ensino Primário -
tri'nta. dias. 

Julietà da Trindade Santana, segundo-oficial, em ser-
, vi90 na do Enaino Primário - trinta 

dias, a partir -de 16 de Agoste> pró:z::imo, fora da 
sua residência oficial. 

Ana Gameiro d-O Sacramento :Monteiro, terceiro-e>ficial, 
em serviça na Direcção-G-eral do Ensine> Superior 
e das B-elas-Artes - vinte e aete dias. · . 

Ncémia .da Luz Cavf.lleiro, ·aspirante, em tierviçe> na 
Direcção-.Geral da Educação Física, Desporto.s e 
8811Íde Escolar - trinta dias, fora .da sua residência 

. . 
:Maria Auguata Torrejun-Oilfo de Lemos; aepirante inte-

rina, -em eerviço na Direcção-.Geral do Ensino Pri·· 
mári'-0 - trinta dias, fora da sua residência <Jlficia.I. 

18 de de J.955. - O 
tário-Gerel, Carlos P1'qença. 
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Por despacho de 13 do corrente: 
Adelaide Simões, criada, aBSalariada, do Instituto An-

tónio Aurélio da · Ce>sta F ·erreira - ce>ncedidos doze 
dias de licença graciosa. 

P<JII' despacho de· 16 do corrente: 
Maria ·das Neves Fernandes Duarte Rebelo de ·&usa, 

asaiatente social -de crianç.as anormais do Instituto 
António Aurélio da Costa Ferreira - concedidos 
trinta dias de licença graciosa. 

Maria Leonor da Cunha Santos Nogueira, assistente 
social .de crianças anormais do Institutoi António 
Auréli<>. da Costa Ferreira - concedidos trinta dias 
-de licença w-aciosa. 

:Maria Mique1ina. Ramalho Oliveira, vigilante de crian-
ças anormais do Instituto António Aurélio da Costa.-
Ferreira - oon-0ediidoa trinta dias de licença gra-
ciosa. · 

P-0:r despacho ministerial de 18 do corrente: 
Centeno de Lacerda e Melo, segundo-oficial 

do quadro único de>a serviços centra.is deste iMinis-
tério, em serviço na Direcção-Geral da Educação 
Física, Desportos -e Saúd·e EB-O-Olar - eoncedidos 
trin!:a , di.3'.8 de licença graciosa, ,para. ser gQZada inr. 

· · 
Maria Florinda. Baptista Saraiva, terceÜ'O-cxficial do 

quadro único dos serviços centrais deste :Ministério, 
em serviço na do Ensino Primário -
concedidos trinta dias de licença graciosa, para se-
rem gozados fü> estrangeiro (Espanha e França). 
(Sâío devidos emolumentos). 

:Mària Guilhermina Silva Abreu, segund<>-CY.ficial do 
quadro únioo dos serviços · centrais deste Ministério, 

· serviço na Direcção-Geral da Educação Física, 
Desportos e Saúde Escolar - pro.r:rQgada por trinta 
dias a licença publicada no DíMi;o &o G.tnJ<Jitin,o 
n.• · 147, 2.ª série, de 27 de Junho. (São devidos 
emQlumentos) . . 

Judite Lopes de Abreu .Castelo, tercei!ro-D:ficial do qua-
dro únioo dos aerviços centrais deste Ministério, em 
serviço na 'Direcção-Geral do Ensino Primário -
concedidoti quinze dias de licença por m'Otiv-0> de 
doenÇa. 

Elia.a das Dores Rodrigues Le>ureire>, enfermeira ele 
Lª classe, em · serviço no Instituto António Aurélio 

Costa - .trinta dias a 
licença concedida e publicada no l)ió:l"llf) do Glo'IJ8'1'11XJ 
n.º 147, 2.ª série, de 27 de Junho finde>. 
Secretaria-Geral, 19 de Julho de 1955. - O Secre-

tário-Geral, Oa'T'los Proença. 

Direcção-Geral do . Superior ·--:= · 

Manda o Governo da República Portoguesa, pelo Mi-
nistro da Educaç!to Nacional, que a zona de protecção 
do Castelo, Igreja de S. Miguel e Paço dos Duques de 
Bragança, em Guim8J.'ães, a que respeita a. portaria de 
24 de Novembro de 1951, publicada no Diá:rio do Go-
verno n.0 103, 2.ª série, de 30 do Abril de 1952, seja 
modifica.da. harmonia com a planta anexa à presente 
portaria.9 ' . ; 
'Micistério da Educação Nacional, 15 de Abril ·de 
1955. - O Ministro Educação Nacional, Fernando 
Andrade Pires de Lima. · 

Isabel M Fernandes
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PLANTA DA ZONA DE PROTECÇÀO DO IGREJA DE 
S .MIGVEL E PAÇO DOS DVQVES DE BRAGANÇA.EM GVIMARÀIS 

MONVMENTOS NACIONAI5 

LIMITE DA ZONA Df. PROTtCÇÃO +++++++ 
ÁRBA À CONSTRVÇÃO --------- O •o 10 0 1&0 H E.'!' R O $ 
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