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 Anúncio n.º 13528/2012

Arquivamento do procedimento de classificação do Palácio
 do Marquês de Angeja, Lisboa, freguesia

 de Santa Maria de Belém, concelho e distrito de Lisboa
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 despacho do Diretor -Geral da 
DGPC de 27 de setembro de 2012, exarado, nos termos do artigo 23.º 
do mesmo decreto -lei, sobre parecer aprovado em Reunião da Secção 
do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de 
Cultura de 26 de setembro de 2012, foi determinado o arquivamento 
do procedimento administrativo relativo à classificação do Palácio do 
Marquês de Angeja, Lisboa, freguesia de Santa Maria de Belém, con-
celho e distrito de Lisboa.

2 — A decisão de arquivamento do procedimento de classificação 
em causa teve por fundamento o parecer de que o imóvel não tem 
valor patrimonial de âmbito nacional, pelo que parece mais adequada a 
classificação como de interesse municipal.

3 — A partir da publicação deste anúncio, o Palácio do Marquês 
de Angeja, Lisboa, freguesia de Santa Maria de Belém, concelho e 
distrito de Lisboa, deixa de estar em vias de classificação, deixando 
igualmente de ter uma zona de proteção de 50 metros a contar dos seus 
limites externos.

4 — Conforme previsto no n.º 3 do artigo 24.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 decidiu o ar-
quivamento do procedimento de classificação, nos termos do Código 
do Procedimento Administrativo, sem prejuízo da possibilidade de 
impugnação contenciosa.

1 de outubro de 2012. — O Diretor -Geral do Património Cultural, 
Elísio Summavielle.

206427045 

 Anúncio n.º 13529/2012

Projeto de decisão relativo à classificação como monumento 
de interesse público (MIP) da Igreja ou Ermida de São Bento, 

freguesia da Conceição, concelho de Vila Viçosa, distrito de Évora

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 18/06/2012, é intenção do Direção -Geral 
do Património Cultural propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cul-
tura a classificação como Monumento de Interesse Público (MIP), da 
Igreja ou Ermida de São Bento, sita no Cabeço de S. Bento, freguesia 
da Conceição, concelho de Vila Viçosa, distrito de Évora, conforme 
planta de delimitação anexa, a qual faz parte integrante do presente 
Anúncio.

2 — Nos termos do artigo 27.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 Alentejo, www.cultura -alentejo.pt;
b) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.gov.pt;
c) Câmara Municipal de Vila Viçosa, www.cm -vilavicosa.pt.

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Alentejo, 
Rua de Burgos, n.º 5, 7000 -863 Évora.

4 — Nos termos do artigo 26.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 do mesmo decreto -lei, as observações 
dos interessados deverão ser apresentadas junto da DRCA, que se pro-
nunciará num prazo de 15 dias úteis.

Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classifica-
ção será publicada no Diário da República, nos termos do artigo 32.º 
do diploma legal acima referido, data a partir da qual se tornará 
efetiva.

1 de outubro de 2012. — O Diretor-Geral do Património Cultural, 
Elísio Summavielle. 

  

do Procedimento Administrativo, sem prejuízo da possibilidade de 
impugnação contenciosa.

1 de outubro de 2012. — O Diretor -Geral do Património Cultural, 
Elísio Summavielle.

206427037 

 206427029 

 Anúncio n.º 13530/2012

Projeto de decisão relativo à classificação como Monumento de In-
teresse Público (MIP) do Mosteiro do Santo Sepulcro ou Mosteiro 
das Águas Santas, freguesia de Trancoselos, concelho de Penalva 
do Castelo, distrito de Viseu, 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 26/ 03/ 2012, 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 Mosteiro 
do Santo Sepulcro ou Mosteiro das Águas Santas, sito na Quinta do 
Mosteiro, freguesia de Trancoselos, concelho de Penalva do Castelo, 
distrito de Viseu, 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 (DRCN), www.cultura-
centro.pt;

b) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.
gov.pt;

c) Câmara Municipal de Penalva do Castelo, www.cm -penalva
docastelo.pt.

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção Regional de Cultura do Centro 
(DRCC), Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes, 3000 -303 Coimbra.

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 DRCC, 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.
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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.

1 de outubro de 2012. — O Diretor -Geral do Património Cultural, 
Elísio Summavielle. 

  
 206427012 

 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Contrato n.º 586/2012

Contrato -programa de desenvolvimento desportivo
n.º CP/250/DDF/2012

Apoio à atividade desportiva 2012

Plano de Atividades 2012
Entre:

1) O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa co-
letiva de direito público, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 55, 
1250 -190 Lisboa, NIPC 510089224, aqui representado por Augusto 
Fontes Baganha, na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo, e João 
Cravina Bibe, na qualidade de Vice -Presidente do Conselho Diretivo, 
adiante designados como IPDJ, I. P. ou 1.º outorgante; e

2) A Associação Novas Olimpíadas Especiais — Special Olympics 
Portugal, pessoa coletiva de direito privado, com sede na Rua do Sítio 
do Casalinho da Ajuda, 1349 -011 Lisboa, NIPC 504768853, aqui re-
presentado por José Eugénio Dias Ferreira, na qualidade de Presidente, 
adiante designada por entidade ou 2.ª outorgante.

Considerando que:

a) Os objetivos e o interesse desportivo do programa no que respeita 
à promoção do desporto para todos e tendo em conta o número signifi-
cativo de participantes envolvidos;

b) Um dos objetivos estratégicos do XIX Governo é «Melhorar a 
acessibilidade e aumentar a participação desportiva por parte de cida-
dãos mais vulneráveis... etc.)», nomeadamente pessoas portadoras de 
deficiência;

Nos termos dos artigos 7.º, 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de 
janeiro — Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto — e do 
Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro — Regime Jurídico dos 
Contratos -Programa de Desenvolvimento Desportivo — em conjugação 
com o disposto nos artigos 4.º e 20.º do Decreto -Lei n.º 98/2011, de 21 
de setembro, é celebrado um contrato -programa de desenvolvimento 
desportivo que se rege pelas cláusulas seguintes.

Cláusula 1.ª
Objeto do contrato

Constitui objeto do presente contrato a concessão de uma comparti-
cipação financeira, a qual se destina ao apoio para a organização pela 
2.ª outorgante do Plano de Atividades relativo ao projeto Plano de Ativi-
dades 2012, conforme proposta apresentada pela entidade ao IPDJ, I. P., 
constante do Anexo deste contrato -programa, publicitado e publicado 
nos termos do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro.

Cláusula 2.ª
Período de execução do Programa

O prazo de execução do programa objeto de comparticipação finan-
ceira ao abrigo do presente contrato termina em 31 de dezembro de 2012.

Cláusula 3.ª
Comparticipação financeira

1 — A comparticipação financeira a prestar pelo IPDJ, I. P., à enti-
dade, para apoiar as atividades desportivas em apreço, é no montante 
de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros).

2 — A alteração dos fins a que se destina a verba prevista neste con-
trato só pode ser feita mediante autorização escrita do IPDJ, I. P., com 
base numa proposta fundamentada da entidade.

Cláusula 4.ª
Disponibilização da comparticipação financeira

A comparticipação referida no n.º 1 da cláusula 3.ª é disponibilizada 
nos seguintes termos:

a) Cinquenta por cento da comparticipação financeira até 30 (trinta) 
dias após a entrada em vigor do presente contrato, correspondente a 
12.500,00€ (doze mil e quinhentos euros);

b) Cinquenta por cento da comparticipação financeira, correspondente 
a 12.500,00€ (doze mil e quinhentos euros), após o cumprimento do 
disposto na alínea d) da cláusula 5.ª

Cláusula 5.ª
Obrigações da entidade

São obrigações da entidade:
a) Realizar os eventos desportivos a que se reportam o presente con-

trato, nos termos constantes das propostas apresentadas no IPDJ, I. P., 
e de forma a atingir os objetivos nelas expressos;

b) Prestar todas as informações bem como apresentar comprovativos 
da efetiva realização da despesa acerca da execução deste contrato-
-programa, sempre que solicitados pelo IPDJ, I. P.;

c) De acordo com o estabelecido no artigo 6.º do Decreto -Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, criar um centro de resultados próprio e 
exclusivo para a execução do projeto objeto do presente contrato, não 
podendo nele imputar outros custos e proveitos que não sejam os da 
execução do projeto, de modo a permitir o acompanhamento da aplicação 
das verbas confiadas exclusivamente para este fim;

d) Entregar, até 30 (dias) dias após a realização da última atividade do 
conjunto de eventos desportivos em causa, o relatório final compilado 
relativo às duas competições, sobre a execução técnica e financeira, 
acompanhado do balancete analítico do centro de resultados, previsto 
na alínea anterior, antes do apuramento de resultados;

e) Facultar, sempre que solicitado, ao IPDJ, I. P. ou à entidade cre-
denciada a indicar por aquele, na sua sede social, o mapa de execução 
orçamental, balancete analítico por centro de resultados antes do apura-
mento de resultados relativos à realização dos programas desportivos e, 
para efeitos de validação técnico -financeira, os documentos de despesa, 
legal e fiscalmente aceites, em nome da entidade que comprovem as 
despesas relativas à realização do programas apresentados e objeto do 
presente contrato;

f) Publicitar, em todos os meios de promoção e divulgação dos eventos 
desportivos, o apoio do IPDJ, I. P., conforme regras fixadas no manual 
de normas gráficas.




