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Regional Adjunto, conforme delegação de competência, constante do 
Despacho n.º 18062/2008 (2.ª série), publicada no DR, n.º 128, de 4 de 
Julho, adiante designado como primeiro outorgante; e

Segundo outorgante: Município de Viana do Alentejo, pessoa colec-
tiva n.º 506151174 representado por Bernardino António Bengalinha 
Pinto, na qualidade de Presidente da Câmara, adiante designado como 
segundo outorgante;

é celebrado o presente contrato -programa, ao abrigo do disposto no 
Regulamento de acesso ao financiamento do programa de generalização 
de inglês e outras actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo 
do ensino básico, anexo ao Despacho n.º 14460/2008 (2.ª série), de 
15 -05 -2008, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 100, de 
26 Maio, o qual se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª
Objecto do contrato -programa

O presente contrato -programa tem por objecto regulamentar as rela-
ções entre as partes outorgantes em matéria de concessão, afectação e 
controlo da aplicação dos apoios financeiros a atribuir no âmbito do pro-
grama de generalização de inglês e outras actividades de enriquecimento 
curricular no 1.º ciclo do ensino básico, adiante designado Programa.

Cláusula 2.ª
Finalidade dos apoios financeiros

1 — Os apoios financeiros a conceder, sob a forma de comparticipação 
financeira, nos termos do presente contrato -programa, destinam -se a 
apoiar a promoção de actividades de enriquecimento curricular defini-
das de acordo com o disposto no Despacho n.º 14460/2008 (2.ª série), 
de 15 -05 -2008, e ao abrigo do estabelecido na alínea e) do n.º 3 do 
artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro.

2 — As actividades de enriquecimento curricular a que se refere o 
número anterior abrangem o número de alunos afectos aos seguintes 
Agrupamentos de Escolas:

Agrupamento de Viana do Alentejo
Agrupamento das Alcáçovas

Cláusula 3.ª
Estabelecimento de parcerias

O acesso ao apoio financeiro a conceder por via do presente contrato 
pressupõe a prévia constituição de parcerias entre a entidade promo-
tora outorgante e os agrupamentos de escolas envolvidos, em termos 
e condições que constam do acordo de colaboração celebrado entre 
os interessados, ao abrigo do ponto 15 do Despacho n.º 14460/2008 
(2.ª série), de 15 -05 -2008.

Cláusula 4.ª
Comparticipação financeira

O primeiro outorgante compromete -se a prestar apoio financeiro ao 
segundo outorgante, na modalidade de comparticipação financeira calcu-
lada em função do critério do custo anual por aluno, nos seguintes termos:

a) 205 x 262,50€ no montante de 53 812,50€;

Valor total da comparticipação: 53 812,50€ (cinquenta e três mil 
oitocentos e doze euros e cinquenta cêntimos).

Cláusula 5.ª
Disponibilização da comparticipação financeira

1 — O valor da comparticipação financeira será processado trimes-
tralmente no início de cada trimestre, em três tranches de valor corres-
pondente a um terço do valor total da referida comparticipação.

2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o pagamento da última tran-
che fica condicionado à prévia avaliação pelo primeiro outorgante do 
cumprimento pela entidade promotora das obrigações a que se refere 
a cláusula 7.ª

3 — No pagamento da última tranche será efectuado o acerto finan-
ceiro relativo ao número efectivo de alunos a frequentar o Programa, 
abatido dos valores atribuídos nas 1.ª e 2.ª tranches.

Cláusula 6.ª
Obrigações do 1.º outorgante

São obrigações do 1.º outorgante:
a) Prestar o apoio financeiro necessário ao desenvolvimento das 

actividades contratadas;

b) Avaliar a qualidade de execução dos serviços prestados;
c) Verificar e supervisionar as condições necessárias ao funcionamento 

das actividades de enriquecimento curricular, sem prejuízo dos deveres 
e responsabilidades que cabem às entidades promotoras.

Cláusula 7.ª
Obrigações do 2.º outorgante

Constituem obrigações do segundo outorgante:
a) Garantir a afectação das verbas atribuídas a título de compartici-

pação financeira às finalidades enunciadas na cláusula 2.ª do presente 
contrato;

b) Assegurar a boa prestação das actividades apoiadas nos termos do 
presente contrato -programa bem como garantir as adequadas condições 
de funcionamento e segurança das instalações;

c) Prestar ao primeiro outorgante todas as informações que este con-
sidere necessárias à avaliação da qualidade de execução dos serviços e 
à adequada verificação e supervisão das condições de funcionamento 
das actividades apoiadas.

Cláusula 8.ª
Acompanhamento e controlo

O acompanhamento e controlo da execução das actividades apoiadas 
nos termos do presente contrato cabe ao primeiro outorgante, reservando-
-se este o direito de, por si ou por terceiro que entenda designar, exercer 
os necessários poderes de fiscalização.

Cláusula 9.ª
Deveres de cooperação

Os outorgantes no presente contrato e os agrupamentos de escolas 
obrigam -se a respeitar os deveres de boa cooperação entre si, bem como 
com outras instituições e organismos envolvidos na concretização do 
Programa, em vista da eficiência e eficácia da respectiva execução.

Cláusula 10.ª
Revisão do contrato -programa

O presente contrato -programa pode ser modificado ou revisto por 
livre acordo das partes, celebrado na forma escrita.

Cláusula 11.ª
Incumprimento e resolução do contrato

1 — O incumprimento por parte do segundo outorgante do disposto 
na cláusula 7.ª do presente contrato -programa, confere ao primeiro 
outorgante o direito de resolução do contrato.

2 — A resolução do contrato nos termos do número anterior implica a 
restituição das quantias correspondentes às comparticipações financeiras 
não utilizadas ou indevidamente utilizadas, obrigando -se o segundo 
outorgante a repor, no prazo máximo de 60 dias a contar da data da 
notificação do exercício do direito de resolução, à ordem do primeiro 
outorgante, as importâncias em causa, acrescidas de juros à taxa legal.

Cláusula 12.ª
Vigência e denúncia

1 — O presente contrato vigora no ano lectivo de 2010 -2011, iniciando 
a sua vigência na data da sua assinatura e reportando os seus efeitos a 
15 de Setembro de 2010, renovando -se automaticamente nos anos lec-
tivos seguintes, salvo comunicação em contrário de qualquer das partes 
outorgantes ao outro outorgante, notificada com a antecedência mínima 
de noventa dias relativamente ao termo do ano lectivo.

24 de Novembro de 2010. — Pelo Primeiro Outorgante, o Director 
Regional-Adjunto de Educação do Alentejo, Carlos António Couraça 
Calhau. — Pelo Segundo Outorgante, o Presidente da Câmara Municipal 
de Viana do Alentejo, Bernardino António Bengalinha Pinto.
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 MINISTÉRIO DA CULTURA
Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Portaria n.º 372/2011
O Castro do Monte Padrão, anteriormente designado por Castro do 

Monte Córdova, dotado de um sistema defensivo constituído por três 
linhas de muralhas, localiza -se na margem esquerda do rio Ave, sobre 
um esporão rochoso do maciço montanhoso da serra de Monte Cór-
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dova, dominando visualmente o vale do rio Sanguinhedo e da ribeira 
do Matadouro, afluentes daquele, e a veiga dos Refojos e Agrela, já 
pertencentes à bacia hidrográfica do rio Leça. As características topo-
gráficas do promontório em que se implanta conferem -lhe razoáveis 
condições naturais de defesa, com pendores acentuados nas vertentes 
a Norte, Sul e Oeste.

Os vestígios materiais indicam uma presença humana que se prolonga 
desde o Bronze Final até ao século XIV. Dispondo de uma área total de 
cerca de 16 ha, é na plataforma central do povoado que se encontram 
algumas edificações de planta predominantemente circular que atestam 
a sobreposição ocupacional.

Nos termos do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, os imó-
veis classificados devem dispor de uma zona especial de protecção (ZEP).

Foram cumpridos os procedimentos de audição de todos os interessa-
dos previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, e nos 
artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
bem como efectuadas as consultas públicas previstas no Decreto -Lei 
n.º 181/70, de 28 de Abril.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes e, ao abrigo do disposto no 

n.º 2 do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, do n.º 1 do 
artigo 78.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, bem como do 
no n.º 16 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 321/2009, de 11 de Dezembro, 
e no uso das competências delegadas pela Ministra da Cultura, através 
do despacho n.º 431/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 4, de 7 de Janeiro de 2010, manda o Governo, pelo Secretário de 
Estado da Cultura, o seguinte:

Artigo único
É fixada a zona especial de protecção (ZEP) do Castro do Monte 

Padrão, sito na freguesia de Monte Córdova, concelho de Santo Tirso, 
distrito do Porto, classificado como monumento nacional por decreto de 
16 de Junho, publicado no Diário de Governo, n.º 136, de 23 de Junho 
de 1910, com a alteração de denominação concretizada pelo Decreto 
n.º 38 491, publicado no Diário do Governo, n.º 230, de 6 de Novem-
bro de 1951, de acordo com a delimitação constante da planta anexa à 
presente portaria, da qual faz parte integrante.

9 de Fevereiro de 2011. — O Secretário de Estado da Cultura, Elísio 
Costa Santos Summavielle.

ANEXO 
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 Instituto de Gestão do Património Arquitectónico
e Arqueológico, I. P.

Despacho (extracto) n.º 3350/2011
Por despacho de 31 de Janeiro de 2011, do Director deste Instituto, 

foi autorizada a concessão de licença sem remuneração ao Lic. José Luís 
Negreiros Monteiro, técnico superior do mapa de pessoal dos Serviços 
Centrais do IGESPAR, I. P., no período de 14 de Fevereiro a 3 de Junho 
de 2011, nos termos dos artigos 234.º e 235.º da Lei n.º 59/2008, de 11 
de Setembro.

9 de Fevereiro de 2011. — A Directora do Departamento de Gestão, 
em substituição, Fernanda Garção.
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 MINISTÉRIO DA CULTURA E MUNICÍPIO DE TABUAÇO
Contrato n.º 208/2011

Adenda ao Contrato -Programa — Celebrada aos 23 dias do mês de 
Novembro de 2010, para “conclusão da instalação da Biblioteca 
Municipal de Tabuaço”, autorizada por despacho de 21 de Maio 
de 2010 da ex -Directora -Geral da Direcção -Geral do Livro e das 
Bibliotecas.

Adenda ao Contrato -Programa n.º 569/06

(publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 74, de 13 de Abril de 2006)

Considerando que o prazo de duração do Contrato -Programa celebrado 
entre o então Instituto Português do Livro e das Bibliotecas/Direcção-
-Geral do Livro e das Bibliotecas e o Município de Tabuaço, em 28 de 
Dezembro de 2005, com vista à instalação da Biblioteca Municipal de 
Tabuaço, se revelou insuficiente para proceder à sua conclusão, existindo 
obrigações ainda não cumpridas por ambas as partes;

Importa celebrar uma Adenda ao contrato em vigor de modo a dar 
continuidade ao projecto de cooperação técnica e financeira já iniciado 
entre as partes, no sentido da conclusão da instalação da Biblioteca de 
Tabuaço;

Nestes termos, entre:
A Direcção -Geral do Livro e das Bibliotecas, abreviadamente desig-

nada por DGLB, órgão central do Ministério da Cultura, pessoa colectiva 
n.º 600 082 539, com instalações no Campo Grande, 83, 1.º, 1700 -088 
Lisboa, representada pela sua Directora -Geral, Fabiola de Oliveira 
Figueiredo Pinheiro de Abreu Afonso, na qualidade de 1.º outorgante, 
nos termos da alínea m) do n.º 1, do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto; e

O Município de Tabuaço, pessoa colectiva n.º 506 601 455, com 
sede em Tabuaço, representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 
João Joaquim Saraiva Ribeiro, em exercício de funções desde 3 de 
Novembro de 2009, com competência própria para o acto, na qualidade 
de 2.º outorgante;

é celebrada a presente Adenda ao Contrato -Programa celebrado em 28 
de Dezembro de 2005, nos termos e condições dos pontos seguintes:

Ponto um — A cláusula 29.ª do contrato inicial passa a ter a seguinte 
redacção:

«Cláusula 29.ª
Duração do contrato

O presente contrato -programa tem início em 28 de Dezembro de 
2005 e caduca em 27 de Dezembro de 2014.»

Ponto dois — A presente Adenda entra em vigor na data da sua as-
sinatura.

Ponto três — As restantes cláusulas do contrato identificado em epí-
grafe mantêm -se inalterados.

Esta Adenda foi elaborada em duplicado, valendo ambas como origi-
nais, sendo um exemplar para cada um dos outorgantes, e será publicada 
na 2.ª série do Diário da República.

23 de Novembro de 2010. — Pelo Primeiro Outorgante, a Directora-
-Geral, Fabiola de Abreu Afonso. — Pelo Segundo Outorgante, o Pre-
sidente da Câmara Municipal, João Joaquim Saraiva Ribeiro.
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