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 206352752 

 Anúncio n.º 13383/2012

Projeto de decisão relativo à classificação como Monumento de 
Interesse Público (MIP) da Casa da Torre, freguesia de Alvite, 
concelho de Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, e à fixação 
da respetiva zona especial de proteção (ZEP).
1 — Nos termos do artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 

de outubro, faço público que, com fundamento em Parecer da Secção 
do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de 
Cultura (SPAA — CNC) de 19/12/2011, é intenção da Direção -Geral do 
Património Cultural propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura a 
classificação como Monumento de Interesse Público da Casa da Torre, 
situada na freguesia de Alvite, concelho de Cabeceiras de Basto, distrito 
de Braga, bem como a fixação da respetiva zona especial de proteção 
(ZEP), conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte integrante 
do presente Anúncio.

2 — Nos termos dos artigos 27.º e 46.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 Norte (DRCNorte), www.cultu-
ranorte.pt;

b) DGPC, www.patrimoniocultural.gov.pt;
c) Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, www.cabeceirasde-

basto.pt.

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
na Direção Regional de Cultura do Norte (DRCNorte) — Direção de 
Serviços dos Bens Culturais — Casa de Ramalde, Rua Igreja de Ra-
malde, 4149-011 Porto.

4 — Nos termos do artigo 26.º e do n.º 3 do artigo 45.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, a consulta pública terá a duração 
de 30 dias úteis.

5 — Nos termos do artigo 28.º e do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo 
decreto -lei, as observações dos interessados deverão ser apresentadas 
junto da Direção Regional de Cultura do Norte — Direção de Serviços 
dos Bens Culturais —, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classi-
ficação e a ZEP serão publicadas no Diário da República, nos termos 
do artigo 32.º do diploma legal acima referido, data a partir da qual se 
tornarão efetivas.

7 — Aquando da publicação referida no número anterior, os imóveis 
incluídos na ZEP ficarão abrangidos pelo disposto nos artigos 36.º, 37.º 

e 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no artigo 43.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro.

28 de agosto de 2012. — O Diretor da DGPC, Elísio Summavielle. 

  
 206353716 

 Anúncio n.º 13384/2012

Projeto de Decisão relativo à classificação como Monumento de 
Interesse Público (MIP) do Santuário do Bom Despacho, cons-
tituído pela Igreja, a sacristia, o edifício anexo, as capelas dos 
passos e o espaço com forma retangular onde existe um cruzeiro, 
uma via -sacra e oliveiras, freguesia de Cervães, concelho de Vila 
Verde, distrito de Braga, e à fixação da respetiva zona especial 
de proteção (ZEP).
1 — Nos termos do artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 

de outubro, faço público que, com fundamento em Parecer da Secção 
do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de 
Cultura (SPAA — CNC) de 05/12/2011, é intenção da Direção -Geral do 
Património Cultural propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura 
a classificação como Monumento de Interesse Público do Santuário do 
Bom Despacho, constituído pela Igreja, a sacristia, o edifício anexo, 
as capelas dos passos e o espaço em forma retangular onde existe um 
cruzeiro, uma via -sacra e oliveiras, situado na freguesia de Cervães, 
concelho de Vila Verde, distrito de Braga, bem como a fixação da res-
petiva zona especial de proteção (ZEP), conforme planta de delimitação 
anexa, a qual faz parte integrante do presente Anúncio.

2 — Nos termos dos artigos 27.º e 46.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 Norte (DRCNorte), www.cultu-
ranorte.pt;

b) DGPC, www.patrimoniocultural.gov.pt;
c) Câmara Municipal de Vila Verde, www.cm -vilaverde.pt.

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
na Direção Regional de Cultura do Norte (DRCNorte) — Direção de 
Serviços dos Bens Culturais — Casa de Ramalde, Rua Igreja de Ra-
malde, 4149-011 Porto.

4 — Nos termos do artigo 26.º e do n.º 3 do artigo 45.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, a consulta pública terá a duração 
de 30 dias úteis.
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5 — Nos termos do artigo 28.º e do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo 
decreto -lei, as observações dos interessados deverão ser apresentadas 
junto da Direção Regional de Cultura do Norte — Direção de Serviços 
dos Bens Culturais —, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classi-
ficação e a ZEP serão publicadas no Diário da República, nos termos 
do artigo 32.º do diploma legal acima referido, data a partir da qual se 
tornarão efetivas.

7 — Aquando da publicação referida no número anterior, os imóveis 
incluídos na ZEP ficarão abrangidos pelo disposto nos artigos 36.º, 37.º 
e 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no artigo 43.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro.

28 de agosto de 2012. — O Diretor da DGPC, Elísio Summavielle. 

  
 206353165 

 Inspeção-Geral das Atividades Culturais

Aviso n.º 11787/2012
Em cumprimento do estabelecido 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 foi ex-
tinta a relação jurídica de emprego público com a trabalhadora Maria 
da Conceição dos Santos Ferreira de Sousa, assistente técnica do mapa 
de pessoal da Inspeção -Geral das Atividades Culturais, por motivo de 
morte, em 15 de agosto de 2012.

23 de agosto de 2012. — O Inspetor -Geral, Luís Silveira Botelho.
206352711 

 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Despacho n.º 11821/2012
Ao abrigo do disposto no n.º 4, do artigo 38.º, do Decreto -Lei 

n.º 126 -A/2011, de 29 de dezembro, conjugado com o artigo 21.º, 
alínea a), da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi 
dada pelo Decreto -Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, e dos artigos 35.º 
e 36.º, do Código do Procedimento Administrativo, e do Despacho 
n.º 7727/2012, de Subdelegação de Competências de S. Ex.ª o Secre-

tário de Estado do Desporto e Juventude, de 25 de maio, publicado no 
DR, 2.ª série n.º 109, de 5 de junho, o Conselho Diretivo do Instituto 
Português do Desporto e Juventude, I. P. deliberou em reunião realizada 
em 6 de agosto de 2012, delegar e subdelegar no vogal Dr. Ricardo José 
Machado Pereira da Silva Araújo, com a faculdade de subdelegação, a 
competência para a prática dos seguintes atos:

I — No âmbito da Área das Relações Internacionais do Departamento 
de Informação, Comunicação e Relações Internacionais e do Departa-
mento da Juventude:

1 — Despachar todos os assuntos correntes ou de mero expediente 
e assinar a respetiva correspondência, bem como a correspondência 
necessária à mera instrução de processos e à execução de decisões 
proferidas nos mesmos.

2 — Representar o IPDJ, I. P., na assinatura de parcerias com outros 
serviços e organismos da administração pública e com outras entidades 
congéneres, nacionais e internacionais, desde que previamente subme-
tidas à apreciação do Conselho Diretivo.

3 — Emitir declarações atestando a participação em projetos de vo-
luntariado.

4 — Aprovar os projetos em conformidade com as disposições legais 
aplicáveis, Ocupação de Tempos Livres, Férias em Movimento, Par-
lamento Jovem, Mobilidade e Intercâmbio, Voluntariado Jovem para 
as Florestas, Cuida -te, Finicia Jovem e Programa Jovens Criadores, 
observados os respetivos limites orçamentais fixados pelo Conselho 
Diretivo para os respetivos programas.

5 — Aprovar os montantes das bolsas a conceder, bem como os 
montantes máximos referentes a ressarcimento de despesas, no âmbito 
dos programas de Ocupação de Tempos Livres, de voluntariado e outros, 
desde que resulte especificamente de previsão legal e no respeito pelos 
limites orçamentais fixados pelo Conselho Diretivo para os respetivos 
programas.

6 — Assinar os protocolos a celebrar no âmbito dos programas referi-
dos no número anterior, desde que previamente submetidos à apreciação 
do Conselho Diretivo.

7 — Emitir a decisão prevista no n.º 3, do artigo 5.º, do Decreto -Lei 
n.º 32/2011, de 7 de março, que estabelece o regime jurídico de acesso 
e de exercício da atividade de organização de campos de férias.

8 — Assegurar a organização e atualização da base de dados, de âm-
bito regional, das entidades habilitadas para a organização de campos 
de férias, nos termos do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 32/2011, de 7 de 
março, sem prejuízo da manutenção, a nível nacional, da base de dados 
destas entidades.

9 — Representar o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., 
em órgãos cuja presença seja legalmente obrigatória, em grupos de 
trabalho, comissões ou júris, mediante prévia aprovação do Conselho 
Diretivo.

10 — Convocar e presidir às reuniões dos Conselhos Regionais de 
Juventude, enviando as cópias das correspondentes atas ao Conselho 
Diretivo.

11 — Avaliar os pedidos de inscrição no Registo Nacional do As-
sociativismo Jovem (RNAJ), nos termos da Lei n.º 23 /2006, de 23 de 
junho e respetivas Portarias regulamentadoras.

12 — Suspender, ao abrigo do artigo 38.º, da Lei n.º 23 /2006, de 23 
de junho, as Associações de Jovens do que integram o Registo Nacional 
do Associativismo Jovem (RNAJ).

13 — Emitir as declarações confirmativas do estatuto do dirigente as-
sociativo previstas no artigo 23.º, da Lei n.º 23 /2006, de 23 de junho.

14 — Aceitar as inscrições e proceder ao reconhecimento das associa-
ções juvenis no termos da Lei n.º 23/2006, de 23 de junho e respetivas 
Portarias regulamentadoras.

15 — Propor, em conformidade com as disposições legais aplicáveis, 
pagamentos no âmbito dos programas: Programa de Apoio Juvenil 
(PAJ); Programa de Apoio Infraestrutural (PAI) e Programa de Apoio 
Estudantil (PAE), desde que, observados os respetivos limites máximos 
orçamentais fixados no Conselho Diretivo.

16 — Assinar os protocolos celebrados no âmbito dos mesmos pro-
gramas desde que previamente submetidos à apreciação do Conselho 
Diretivo.

II. No âmbito das Direções Regionais:
1 — Despachar todos os assuntos correntes ou de mero expediente 

e assinar a respetiva correspondência, bem como a correspondência 
necessária à mera instrução de processos e à execução de decisões 
proferidas nos mesmos.

2 — Avaliar os pedidos de inscrição no Registo Nacional do Associa-
tivismo Jovem (RNAJ), nos termos da legislação aplicável.

3 — Suspender, ao abrigo do artigo 38.º, da Lei n.º 23 /2006, de 23 
de junho, a inscrição das associações de jovens no Registo Nacional do 
Associativismo Jovem (RNAJ).

4 — Emitir as declarações confirmativas do estatuto do dirigente 
associativo jovem, previstas no artigo 23.º, da Lei n.º 23 /2006, de 23 
de junho;




