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Por despacho do Secretário de Estado da Presidência de Conselho 
de Ministros de 25 de fevereiro de 2011 publicado no Diário da Repú-
blica, obteve a declaração de utilidade pública ao abrigo do Decreto-Lei 
n.° 460/77, de 7.11.

Para cumprimento do disposto no n.° 7 do artigo 6.° do diploma pre-
ambular da Lei-Quadro das Fundações, aprovada pela Lei n.° 24/2012, 
de 9 de julho, veio pedir a confirmação do estatuto de utilidade pública.

Assim, conforme exposto na informação dos serviços DAJD/179/2013 
do processo administrativo n.° 38/VER/2013 instruído na Secretaria-
Geral da Presidência do Conselho da Ministros, e no uso dos poderes 
que me foram delegados pelo Primeiro-Ministro através do Despacho 
n.° 10503/2012, de 31 de julho de 2012, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.° 151, de 6 de agosto de 2012, confirmo o estatuto de 
utilidade pública da Fundação António Quadros - Cultura e Pensamento, 
o qual passa a reger-se pelo disposto na Lei-Quadro das Fundações, 
aprovada pela Lei n.° 24/2012, de 9 de julho.

15 de março de 2013. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.
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 Despacho n.º 4889/2013

Declaração de Utilidade Pública

A ForSerra - Associação Desenvolvimento e Gestão Patrimó-
nio de Santa Catarina da Serra, pessoa coletiva de direito privado 
n.° 508768918, com sede na freguesia de Santa Catarina da Serra, 
concelho e distrito de Leiria, vem prestando, desde 2009, relevantes 
e continuados serviços à comunidade em geral, no tocante ao fomento 
do associativismo e desenvolvimento local e regional, particularmente 
da freguesia de Santa Catarina da Serra, promovendo e participando 
em numerosas atividades e iniciativas de interesse local que visam o 
engrandecimento e desenvolvimento da freguesia a nível económico, 
social e cultural, afirmando-se como uma referência da vida associativa 
da região de Leiria, mas de forma particular da freguesia de Santa 
Catarina. Coopera com as mais diversas entidades e com a Adminis-
tração local, nomeadamente com a Câmara Municipal de Leiria na 
prossecução dos seus fins.

Por estes fundamentos, conforme exposto na informação 
DAJD/149/2013 do processo administrativo n.° 64/UP/2012 instruído 
na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho da Ministros, e no uso 
dos poderes que me foram delegados pelo Primeiro-Ministro através do 
Despacho n.° 9162/2011, de 15 de julho de 2011, publicado no Diário 
da República, 2.a série, n.° 138, de 20 de julho de 2011, declaro a uti-
lidade pública da ForSerra - Associação Desenvolvimento e Gestão 
Património de Santa Catarina da Serra, nos termos do Decreto-Lei 
n.° 460/77, de 7 de novembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei 
n.° 391/2007, de 13 de dezembro.

15 de março de 2013. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.
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 Despacho n.º 4890/2013

Declaração de utilidade pública
A Sociedade Portuguesa de Geotecnia, pessoa coletiva de direito 

privado n.° 501859225, com sede no Laboratório Nacional de Enge-
nharia Civil, em Lisboa, vem prestando, desde 26 de maio de 1987, 
relevantes serviços à comunidade em geral, no tocante ao fomento da 
geotecnia, promovendo o encontro e troca de conhecimentos entre os 
técnicos que se dedicam à geotecnia e a cooperação entre entidades 
interessadas nesta área científica. Refira-se também a especial noto-
riedade pública e o grande impacto na comunidade técnica nacional 
da organização da Lição Manuel Rocha, dos Congressos Nacionais de 
Geotecnia, do Congresso Luso-Brasileiro de Geotecnia e de diversos 
cursos.

Coopera com diversas entidades públicas e privadas e especialmente 
com o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e com o Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil.

Por estes fundamentos, conforme exposto na informação 
DAJD/157/2013 do processo administrativo n.° 75/UP/2012 instruído 
na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, e no uso 
dos poderes que me foram delegados pelo Primeiro-Ministro através do 
Despacho n.° 9162/2011, de 15 de julho de 2011, publicado no Diário 
da República, 2:a série, n.° 138, de 20 de julho de 2011, declaro a utili-
dade pública da Sociedade Portuguesa de Geotecnia, nos termos do 

 Secretaria-Geral

Declaração de retificação n.º 447/2013
Nos termos das disposições da alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º e do 

artigo 11.º do Decreto -Lei n.º 4/2012 de 16 de janeiro, alterado pelo 
Decreto -Lei nº 41/2013 de 21 de março do Decreto -Lei n.º 4/2012 
de 16 de janeiro, conjugadas com o disposto no n.º 2 do artigo 9.º do 
Regulamento de Publicação de Atos no Diário da República, aprovado 
pelo Despacho Normativo n.º 35 -A/2008, de 29 de julho, e alterado 
pelo Despacho Normativo n.º 13/2009 de 1 de abril, declara -se que a 
Portaria n.º 740 -AV/2012, de 24 de dezembro, publicada no Diário da 
República n.º 248, 2.ª série, Suplemento, de 24 de dezembro de 2012, 
saiu com inexatidões que mediante declaração da entidade emitente 
assim se retificam:

No artigo único, onde se lê:
«É classificada como monumento de interesse público a Igreja 

da Misericórdia de Palmela, na Praça Duque de Palmela, 130, e na 
Avenida Pedro Victor, Palmela, freguesia e concelho de Palmela, 
distrito de Setúbal, conforme planta constante do anexo à presente 
portaria e que dela faz parte integrante.»

deve ler -se:
«É classificada como monumento de interesse público a Igreja 

da Misericórdia de Palmela, na Praça Duque de Palmela, 130, Pal-
mela, freguesia e concelho de Palmela, distrito de Setúbal, conforme 
planta constante do anexo à presente portaria e que dela faz parte 
integrante.»
4 de abril de 2013. — Pelo Secretário -Geral, a Secretária -Geral 

Adjunta, Catarina Maria Romão Gonçalves.
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 Direção-Geral do Património Cultural

Declaração de retificação n.º 448/2013
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª sé-

rie, n.º 62, de 28 de março de 2013, o aviso n.º 4380/2013, a p. 10727, 
retifica -se que onde se lê «João dos Santos, Assistente Operacional, 
01/01/2012,» deve ler -se «João dos Santos, assistente operacional, 
1/11/2012».

3 de abril de 2013. — O Diretor do Departamento de Planeamento, 
Gestão e Controlo, em substituição, Manuel Diogo.
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 Despacho (extrato) n.º 4891/2013
Por despacho de 10 de janeiro de 2013 do subdiretor -geral da DGPC, 

foi autorizada, por delegação, a prorrogação da licença sem remuneração, 
por mais três anos, à técnica superior Ana Margarida da Silva Monteiro 
Consentini, do mapa de pessoal da ex -Direção Regional da Cultura de 
Lisboa e Vale do Tejo, nos termos do disposto nos artigos 234.º e 235.º 
do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado 
pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, com efeitos a 25 de janeiro 
de 2013.

3 de abril de 2013. — O Diretor do Departamento de Planeamento, 
Gestão e Controlo, em substituição, Manuel Diogo.
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 Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação 
Culturais

Listagem n.º 26/2013
Nos termos do disposto na Lei n.º 26/94, de 19 de agosto, torna-se 

pública a listagem de apoios financeiros concedidos pelo Gabinete de 
Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, durante o ano de 2012. 

Decreto-Lei n.° 460/77, de 7 de novembro, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei n.° 391/2007, de 13 de dezembro.

15 de março de 2013. — O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.
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