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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado 
do Desporto e Juventude

Despacho n.º 7915/2013
Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º e da alínea a) do artigo 16.º do 

Decreto -Lei n.º 11/2012 de 20 de janeiro, exonero, a seu pedido, Carlos 
Casimiro da Silva do cargo de motorista do meu Gabinete, com efeitos 
a 13 de maio de 2013.

29 de maio de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e Juven-
tude, Emídio Guerreiro.

14192013 

 Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 222/2013

Abertura do procedimento de desclassificação do Edifício sito
no Campo dos Mártires da Pátria n.os 22 a 24,

em Lisboa, freguesia da Pena, concelho e distrito Lisboa
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 

de 23 de outubro, faço público que, conforme parecer de 13 de março 
de 2013 da Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do 
Conselho Nacional de Cultura, e após despacho favorável de 29 de abril 
de 2013 de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura, por meu despacho 
de 13 de maio de 2013 determinei a abertura do procedimento de des-
classificação do Edifício sito no Campo dos Mártires da Pátria n.os 22 a 
24, em Lisboa, freguesia Pena, concelho e distrito Lisboa.

2 — A decisão de abertura do procedimento de desclassificação 
em causa teve por fundamento obras ilegais da cobertura que fizeram 
desaparecer o mirante que era o elemento verdadeiramente diferencia-
dor em termos patrimoniais, e que, em grande medida, fundamentou 
a sua classificação como IIP, mantendo -se, no entanto, abrangido pela 
classificação com a mesma categoria do conjunto do Campo dos Már-
tires da Pátria.

3 — Nos termos do artigo 11.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 Lisboa, www.cm -lisboa.pt.

4 — Conforme previsto no n.º 1 do artigo 13.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 decide a abertura 
do procedimento de classificação, no prazo de quinze dias úteis, nos 
termos dos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, junto da Direção -Geral do Património Cultural, Palácio 
Nacional da Ajuda, em Lisboa.

16 de maio de 2013. — A Diretora -Geral, Isabel Cordeiro.
207026242 

 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Contrato n.º 407/2013

Contrato -programa de desenvolvimento
desportivo CP/217/DDF/2013

Apoio à atividade desportiva 2013

Corrida de São Valentim e Festa de Encerramento da Campanha Uva
1 — O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa 

coletiva 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 Portuguesa de Deficientes, APD — Associação Por-
tuguesa de Deficientes, Pessoa Coletiva de Utilidade Pública Sem Fins 
Lucrativos n.º 501129430, com sede no Largo do Rato, 1 B, 1250 -185 
Lisboa, aqui representada pelo seu Presidente da Direção, Humberto Fer-
nando Simões dos Santos, portador do Bilhete de Identidade n.º 7004858, 
emitido em 3 de Outubro de 2007, pelos serviços de Identificação de 
Lisboa, adiante designada por APD ou 2.º outorgante.

Considerando que:
A) O programa do XIX Governo Constitucional prevê reforçar a aposta 

na generalização da prática desportiva e o Desporto para Todos e Com 
Todos, promovendo o desporto em proximidade, sem discriminações 
derivadas da proveniência étnica ou cultural;

B) A APD é uma organização de direitos humanos que tem como 
objetivos fundamentais a promoção e defesa dos interesses gerais, in-
dividuais e coletivos das pessoas com deficiência/incapacidade em 
Portugal, de forma a assegurar a igualdade de participação em todas as 
áreas da vida em sociedade;

C) A APD é atualmente a maior organização nacional de pessoas 
com deficiência do país, tem carácter universal e pretende agregar 
todas as pessoas com deficiência/incapacidade, independentemente 
das deficiências;

D) O Projeto UVA — “Unir, Vencer e Ajudar” promove a atividade 
física e desportiva através da corrida e da marcha, a ter lugar em Lisboa 
no dia 7 de Abril;

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 pelo 
2.º outorgante da Corrida de São Valentim e Festa de Encerramento 
da Campanha Uva, a decorrer em 2013, conforme proposta apresen-
tada pela 1.º outorgante ao 2.º outorgante, 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 período de execução do programa objeto de comparticipação finan-
ceira ao abrigo do presente contrato -programa tem início a 1 de janeiro 
e termina em 31 de dezembro de 2013.

Cláusula 3.ª
Comparticipação financeira

A comparticipação financeira a prestar pelo 1.º outorgante ao 2.º outor-
gante, para apoiar as atividades em apreço, é no montante de 4.000,00€ 
(quatro mil euros).

Cláusula 4.ª
Disponibilização da comparticipação financeira

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

a) 50 % da comparticipação financeira até 30 (trinta) dias após a 
entrada em vigor do presente contrato, correspondente a 2.000,00€ 
(dois mil euros);




