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Museu de Alberto Sampaio e Paço dos Duques de Bragança, Gui-
marães — 6,00 €

Museu de Alberto Sampaio, Paço dos Duques de Bragança e Torre de 
Menagem do Castelo de São Mamede, Guimarães — 7,00 €

Museu D. Diogo de Sousa e Museu dos Biscainhos, Braga — 4,00 €
Museu D. Diogo de Sousa, Museu dos Biscainhos e Mosteiro de 

S. Martinho de Tibães, Braga — 7,00 €

3. São criados os seguintes bilhetes -especiais:
Museu de Alberto Sampaio – Claustro — 1,00 €
Museu de Alberto Sampaio – “Museu à noite”  — 1,50 €
Paços dos Duques de Bragança – visita com audioguia — 8,00 €

4. Visitas guiadas:
a) As visitas guiadas oneram os bilhetes em 50%;
b) Nos serviços dependentes, onde não é cobrado qualquer valor de 

ingresso, poderão ser solicitadas visitas guiadas, as quais terão um custo 
de 3,00 € por pessoa;

c) Todas e quaisquer visitas guiadas devem ser marcadas antecipada-
mente e confirmadas pelo respetivo serviço.

5. Isenções:
a) 1.º Domingo de cada mês para visitas individuais ou grupos até 

12 pessoas;
b) Crianças até aos 12 anos, inclusive;
c) Visitantes em situação de desemprego residentes na União Eu-

ropeia *;
d) Professores e alunos de qualquer grau de ensino, incluindo Univer-

sidades Sénior ou de 3.ª Idade, quando comprovadamente em visita de 
estudo e mediante marcação prévia confirmada pela Direção do Palácio, 
Museu ou Monumento *;

e) Jornalistas em exercício de funções mediante comunicação prévia *;
f) Investigadores, conservadores, restauradores, profissionais de mu-

seologia e/ou património em exercício de funções *;
g) Membros do ICOM, ICOMOS e APOM.

6. Descontos:
a) Visitantes com idade igual ou superior a 65 anos — 50% *;
b) Cartão de Estudante — 50% *;
c) Cartão Jovem — 50% *;
d) Família Numerosa (2 adultos+ filhos)  — 50% **;
e) Bilhete Família (a partir de 4 elementos com ascendência e/

ou descendência em linha reta, ou equivalente, comprovado legal-
mente)  — 50% *.

7. Compete à Diretora Regional de Cultura do Norte propor à tutela 
a criação de novos bilhetes, bem como a atualização da lista de bilhetes 
especiais e de bilhetes circuito.

8. Compete à Diretora Regional de Cultura do Norte a aplicação de 
descontos e gratuitidades casuísticas ou no âmbito do estabelecimento 
de parcerias ou outra situação.

O presente Despacho entra em vigor no dia 1 de julho de 2013, 
ressalvando -se o caso dos grupos turísticos organizados que tenham 
adquirido bilhetes de ingresso antes daquela data, desde que devida-
mente comprovado.

*Requer comprovação documental.
**Requer comprovação documental emitida pela Associação Portu-

guesa de Famílias Numerosas.
23 de maio de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 

Barreto Xavier.
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 Gabinete do Secretário de Estado do Desporto 
e Juventude

Declaração n.º 109/2013
Nos termos do n.º 10 do Artigo 62.º, do Capítulo X, do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de junho, reconhece-se 
que os donativos concedidos no ano de 2013 ao ILLIABUM CLUBE, 
NIPC 501 380 841, para a realização de atividades ou programa de carác-
ter não profissional consideradas de interesse desportivo, podem usufruir 
dos benefícios fiscais ali previstos, desde que os respetivos mecenas não 
tenham, no final do ano ou do período de tributação em que o donativo é 
atribuído, qualquer dívida de imposto sobre o rendimento, a despesa ou o 
património e de contribuições relativas à Segurança Social, ou, tendo-a, 
sendo exigível, a mesma tenha sido objeto de reclamação, impugnação 

ou oposição e prestada garantia idónea, quando devida, e sem prejuízo 
do disposto no Artigo 86.º do Código do IRC, se ao caso aplicável.

3 de maio de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e Juven-
tude, Emídio Guerreiro.
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 Declaração n.º 110/2013
Nos termos do n.º 10 do Artigo 62.º, do Capítulo X, do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 
de julho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de junho, 
reconhece-se que os donativos concedidos no ano de 2013 ao CLUBE 
DESPORTIVO DA PÓVOA, NIPC 500 065 136, para a realização 
de atividades ou programa de carácter não profissional consideradas 
de interesse desportivo, podem usufruir dos benefícios fiscais ali pre-
vistos, desde que os respetivos mecenas não tenham, no final do ano 
ou do período de tributação em que o donativo é atribuído, qualquer 
dívida de imposto sobre o rendimento, a despesa ou o património 
e de contribuições relativas à Segurança Social, ou, tendo-a, sendo 
exigível, a mesma tenha sido objeto de reclamação, impugnação ou 
oposição e prestada garantia idónea, quando devida, e sem prejuízo 
do disposto no Artigo 86.º do Código do IRC, se ao caso aplicável. 

3 de maio de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e Juven-
tude, Emídio Guerreiro.
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 Declaração n.º 111/2013
Nos termos do n.º 10 do Artigo 62.º, do Capítulo X, do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de 
julho, republicado pelo Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de junho, re-
conhece-se que os donativos concedidos no ano de 2013 ao DAMAIA 
GINÁSIO CLUBE, NIPC 501 314 563, para a realização de atividades 
ou programa de carácter não profissional consideradas de interesse 
desportivo, podem usufruir dos benefícios fiscais ali previstos, desde 
que os respetivos mecenas não tenham, no final do ano ou do período 
de tributação em que o donativo é atribuído, qualquer dívida de imposto 
sobre o rendimento, a despesa ou o património e de contribuições re-
lativas à Segurança Social, ou, tendo-a, sendo exigível, a mesma tenha 
sido objeto de reclamação, impugnação ou oposição e prestada garantia 
idónea, quando devida, e sem prejuízo do disposto no Artigo 86.º do 
Código do IRC, se ao caso aplicável. 

3 de maio de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e Juven-
tude, Emídio Guerreiro.
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 Declaração n.º 112/2013
Nos termos do n.º 10 do Artigo 62.º, do Capítulo X, do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho, 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de junho, reconhece-se 
que os donativos concedidos no ano de 2013 à UNIÃO ACADÉMICA 
ANTÓNIO AROSO, NIPC 501 798 676, para a realização de ativida-
des ou programa de carácter não profissional consideradas de interesse 
desportivo, podem usufruir dos benefícios fiscais ali previstos, desde 
que os respetivos mecenas não tenham, no final do ano ou do período 
de tributação em que o donativo é atribuído, qualquer dívida de imposto 
sobre o rendimento, a despesa ou o património e de contribuições re-
lativas à Segurança Social, ou, tendo-a, sendo exigível, a mesma tenha 
sido objeto de reclamação, impugnação ou oposição e prestada garantia 
idónea, quando devida, e sem prejuízo do disposto no Artigo 86.º do 
Código do IRC, se ao caso aplicável. 

3 de maio de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e Juven-
tude, Emídio Guerreiro.
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 Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 197/2013

Alteração ao Projeto de Decisão relativo à fixação da zona espe-
cial de proteção (ZEP) conjunta do Mosteiro de Odivelas, do 
Memorial de Odivelas e da Igreja Matriz de Odivelas, sitos em 
Odivelas, freguesia e concelho de Odivelas, distrito de Lisboa, 
publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 180, de 19 de 
setembro de 2011
1 — Nos termos do artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 

outubro, faço público que, com fundamento em parecer da Secção do 
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Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cul-
tura (SPAA — CNC) de 19/12/2011, é intenção da Direção -Geral do 
Património Cultural (DGPC) propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da 
Cultura a fixação da zona especial de proteção (ZEP) conjunta do Mosteiro 
de Odivelas, do Memorial de Odivelas (classificados como monumentos 
nacionais, pelo Decreto de 16.06.1910, publicado no Diário do Governo, 
n.º 136, de 23 de junho de 1910) e Igreja Matriz de Odivelas (classificada 
como imóvel de interesse público, pela Portaria n.º 1111/2005, publicada 
no Diário da República, 2.ª série, N.º 218, de 14 de novembro de 2005), 
sitos em Odivelas, freguesia e concelho de Odivelas, distrito de Lisboa, 
conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte integrante do 
presente Anúncio.

2 — Nos termos do artigo 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 -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.gov.pt
b) Câmara Municipal de Odivelas, www.cm -odivelas.pt

3 — O processo administrativo original está disponível para consulta 
(mediante marcação prévia) na Direção -Geral do Património Cultural 
(DGPC), Departamento dos Bens Culturais, Palácio Nacional da Ajuda, 
Ala Norte, 1349 — 021 Lisboa.

4 — Nos termos 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 DGPC, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a ZEP será 
publicada no Diário da República, nos termos do artigo 48.º do diploma 
legal acima referido, data a partir da qual se tornará efetiva.

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.

16 de maio de 2013. — A Diretora -Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 
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 Aviso n.º 7285/2013

Procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de 
um posto de trabalho na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e 
categoria de técnico superior para o Museu Nacional de Arte 
Contemporânea — Museu do Chiado.

1 — Nos termos das disposições conjugadas do artigo 50.º e do n.º 2 
do artigo 6.º, ambos da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na reda-
ção conferida pelas ulteriores alterações, e de acordo com o previsto 
na alínea a) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, 
de 6 de abril, torna-se público que por despacho da diretora-geral do 
Património Cultural, de 23 de maio de 2013, se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicitação do presente 
aviso no Diário da República, procedimento concursal comum para 
preenchimento de um posto de trabalho na carreira e categoria de técnico 
superior, do mapa de pessoal da Direção-Geral do Património Cultural 

(DGPC), para o Museu Nacional de Arte Contemporânea — Museu do 
Chiado, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado.

2 — Para efeitos do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de janeiro, declara-se não estarem constituídas reservas de re-
crutamento na DGPC e não ter sido efetuada consulta prévia à Enti-
dade Centralizadora para Constituição de Reservas de Recrutamento 
(ECCRC), por ter sido temporariamente dispensada, uma vez que ainda 
não foi publicitado qualquer procedimento concursal para constituição 
de reservas de recrutamento.

3 — Ao presente procedimento concursal é aplicável a tramitação 
prevista no artigo 54.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, regu-
lamentado pela Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, nas redações 
atualizadas.

4 — Local de trabalho — Museu Nacional de Arte Contemporâ-
nea — Museu do Chiado, Rua de Serpa Pinto, 4, 1200-444 Lisboa.

5 — Caracterização do posto de trabalho — exercício de funções 
inerentes à carreira e categoria de técnico superior, com grau de com-




