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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Ministro da Presidência 
e dos Assuntos Parlamentares

Despacho n.º 9931/2013

Declaração de Utilidade Pública

O Instituto de Direito Económico Financeiro e Fiscal — Associação, 
pessoa coletiva de direito privado n.º 506764877, com sede na Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, vem prestando, desde a data de 
constituição em 2003, relevantes e continuados serviços à comunidade 
em geral, nas áreas do Direito da Economia, Fiscal, Concorrência e 
Regulação, através do ensino pós -graduado, da organização de confe-
rências e seminários e da publicação de estudos, cadernos, revistas e 
manuais. Coopera com entidades públicas e privadas, nomeadamente 
com a Autoridade da Concorrência, com a Procuradoria -Geral da Re-
pública e com o Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público 
na prossecução dos seus fins.

Por estes fundamentos, conforme exposto na informação 
n.º DAJD/486/2013 do processo administrativo n.º 10/UP/2013 ins-
truído 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.º 6990/2013, de 21 de maio de 2013, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 104, de 30 de maio de 2013, de-
claro a utilidade pública do Instituto de Direito Económico Financeiro 
e Fiscal — Associação, nos termos do Decreto -Lei n.º 460/77, de 7 de 
novembro, com a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 391/2007, de 13 
de dezembro.

Não obstante, a associação deverá ter em consideração que, en-
quanto os próprios associados forem remunerados a qualquer título 
pelo exercício da principal atividade a que esta se dedica, poderá estar 
em causa a atribuição das isenções fiscais previstas no artigo 10.º 
do CIRC.

15 de julho de 2013. — O Ministro da Presidência e dos Assuntos 
Parlamentares, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.

207145872 

 Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Portaria n.º 511/2013
O antigo Liceu Nacional de Lisboa, depois Liceu Nacional Central 

e finalmente Liceu de Passos Manuel, foi o primeiro liceu português 
planeado de raiz a partir dos conceitos defendidos pelo moderni-
zador do ensino público e obrigatório em Portugal, o ministro em 
cuja homenagem foi nomeada a instituição. A Reforma da Instrução 
Secundária de Passos Manuel, datada de 1836, apresentava um Plano 
dos Liceus Nacionais inspirado no paradigma republicano francês dos 
lycées, vindo substituir todas as aulas de ensino secundário disper-
sas pelo território por um sistema de liceus localizados nas capitais 
distritais do reino.

O estabelecimento então instituído na capital constituiria o exemplo 
a utilizar em todo o país, apesar das dificuldades na implantação do 
modelo proposto. Ocupando provisoriamente diversos edifícios, foi 
instalado em definitivo apenas cerca de 20 anos após o arranque do 
projeto, num imóvel erguido nas antigas cercas dos Conventos dos 
Paulistas e de Jesus, local tradicionalmente dedicado ao ensino, ao lado 
da Academia das Ciências.

O primeiro plano, da autoria de José Luís Monteiro e datado de 
1882, foi primeiramente alterado por Rafael da Silva e Castro em 
1888 e por Rosendo Carvalheira em 1896, sendo revisto em 1907 e 
finalmente inaugurado em 1911. O projeto de José Luís Monteiro, 
de composição clássica e clara influência francesa, organizava a 
planta em torno de quatro pátios ou recreios interiores, garantindo a 
iluminação e ventilação das salas de aula. A intervenção de Rosendo 
Carvalheira manteve esta estrutura, com uma planta simétrica em 
função de cujo eixo central se articulam os diversos espaços. O seu 

projeto final traduz as propostas de uma comissão escolar, nomeada 
em 1902, conduzindo à simplificação dos processos construtivos e ao 
aligeiramento e modernização da estrutura com base na utilização das 
novas tecnologias e dos novos materiais da época, o ferro e o tijolo, 
bem como à adaptação do edifício às novas exigências higiénico-
-pedagógicas e de organização funcional dos liceus, orientadas para 
uma inovadora valorização dos espaços sociais e desportivos e do 
ensino científico e experimental. Na década de 1950 decorreram 
obras de conservação no edifício, e nos últimos anos a atual Escola 
Secundária de Passos Manuel tem sofrido novas intervenções, con-
servando ainda assim a sua homogeneidade estrutural.

O Liceu de Passos Manuel tornou -se uma das referências da ar-
quitetura escolar da época, contribuindo para delinear uma cidade 
mais moderna e detendo papel indiscutível no contexto da educação 
em Portugal. O processo de conceção e construção do seu edifício 
monumental, bem destacado na envolvente urbana, representou sem 
dúvida o primeiro ensaio na formulação de uma verdadeira arquitetura 
de utilidade pública, funcional e racionalista, capaz de responder às 
necessidades logísticas e pedagógicas de um liceu urbano e às mais 
recentes teorias higienistas, assegurando -lhe um caráter exemplar e 
evidente valor patrimonial.

A classificação do Antigo Liceu de Passos Manuel, incluindo o 
edifício principal, a residência do reitor, a casa do porteiro, os pá-
tios, a alameda, os jardins e a horta, reflete os critérios constantes 
do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, relativos ao 
caráter matricial do bem, ao génio do respetivo criador, ao seu valor 
estético, técnico e material intrínseco, à sua conceção arquitetónica 
e urbanística e à sua extensão e ao que nela se reflete do ponto de 
vista da memória coletiva.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração a sua im-
plantação, a sua inter -relação com a envolvente urbanística próxima e 
a génese histórica do local, e a sua fixação visa assegurar o seu enqua-
dramento e as leituras de vista.

Procedeu -se à audiência dos interessados, na modalidade de consulta 
pública, nos termos gerais e de acordo com o previsto no artigo 45.º do 
Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos-
-Leis n.º 115/2011, de 5 de dezembro, e n.º 265/2012, de 28 de de-
zembro.

Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal de Lis-
boa.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto no 

artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º, no n.º 2 do artigo 28.º e no artigo 43.º 
da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, conjugado com o disposto no 
n.º 2 do artigo 30.º e no n.º 1 do artigo 48.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro, alterado pelos Decretos -Leis n.º 115/2011, de 5 de 
dezembro, e n.º 265/2012, de 28 de dezembro, e no uso das competências 
conferidas pelo n.º 11 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 
12 de julho, manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Cultura, 
o seguinte:

Artigo 1.º

Classificação

É classificado como monumento de interesse público o Antigo Liceu 
de Passos Manuel, incluindo o edifício principal, a residência do reitor, 
a casa do porteiro, os pátios, a alameda, os jardins e a horta, na Travessa 
do Convento de Jesus, Lisboa, freguesia das Mercês, concelho e distrito 
de Lisboa, conforme planta constante do anexo à presente portaria, da 
qual faz parte integrante.

Artigo 2.º

Zona especial de proteção

É fixada a zona especial de proteção do monumento referido no artigo 
anterior, conforme planta constante do anexo à presente portaria, da 
qual faz parte integrante.

12 de julho de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.
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ANEXO 

 207144973 

 Portaria n.º 512/2013
O Terreiro da Batalha de Montes Claros encontra -se classificado como 

monumento nacional (MN) pelo Decreto n.º 31 -D/2012, publicado no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 252, de 31 de dezembro.

O presente diploma define uma zona especial de proteção (ZEP) que 
tem em consideração os principais terrenos onde decorreu a contenda e os 
diversos episódios históricos com ela relacionados, incluindo as zonas de 
movimentação das tropas, a dimensão imaterial e memorial associada às 
suas implicações simbólicas e políticas e o local do padrão comemorativo 
setecentista que perpetuou a memória e a situação da batalha.

Para além deste elemento de localização, a respetiva delimitação foi 
fundamentada no cruzamento de componentes histórico -documentais, 
toponímicas e cartográficas, bem como na recolha de tradições orais.

A sua fixação visa salvaguardar as componentes patrimoniais, a qua-
lidade da paisagem envolvente, ainda relativamente preservada, e o 
potencial arqueológico do lugar para a investigação da arte da guerra 
no período barroco.

Tendo em vista a necessidade de proteger a envolvente do sítio clas-
sificado, é fixada uma zona non aedificandi, coincidente com a ZEP.

Procedeu -se à audiência dos interessados, na modalidade de consulta 
pública, nos termos gerais e de acordo com o previsto no artigo 45.º do 
Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos -Leis 
n.º 115/2011, de 5 de dezembro, e n.º 265/2012, de 28 de dezembro.

Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal de Borba.
Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto no 

artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, conjugado com o 
disposto no n.º 1 do artigo 48.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, alterado pelos Decretos -Leis n.º 115/2011, de 5 de dezembro, e 
n.º 265/2012, de 28 de dezembro, e no uso das competências conferidas 
pelo n.º 11 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, 
manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Cultura, o seguinte:

Artigo único
Zona especial de proteção

1 — E fixada a zona especial de proteção (ZEP) do Terreiro da Batalha 
de Montes Claros, nas Herdades de Travassos e Nogueiras e nas Herdades 
de Fuseira e Álamo, freguesia de Rio de Moinhos, concelho de Borba, 
distrito de Évora, classificado como monumento nacional (MN) pelo 
Decreto n.º 31 -D/2012, publicado no Diário da República, 1.ª série, 
n.º 252, de 31 de dezembro, conforme planta constante do anexo à 
presente portaria, da qual faz parte integrante.

2 — Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 43.º do Decreto-
-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos -Leis 
n.º 115/2011, de 5 de dezembro, e n.º 265/2012, de 28 de dezembro, toda 
a área é considerada zona non aedificandi, conforme planta constante 
do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.

16 de julho de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

ANEXO 

  
 207145807 

 Portaria n.º 513/2013
A história da invocação do Senhor da Pedra remonta à lenda da des-

coberta de uma cruz em pedra com uma imagem milagrosa de Cristo 
à qual recorriam os agricultores locais em anos de seca. No início do 
século XVIII a cruz estava resguardada numa pequena capela de madeira 
que já então recebia grande número de peregrinos, erguida no terreiro 
onde se levanta hoje a casa de peregrinos e o chafariz.

O atual Santuário do Senhor Jesus da Pedra, interessante e singular 
conjunto arquitetónico barroco, foi construído nos arredores do burgo 
medieval de Óbidos entre 1740 e 1747, sob projeto do capitão Rodrigo 
Franco, arquiteto da Mitra Patriarcal, que terá trabalhado com Ludovice 
nos estaleiros do Convento de Mafra e privado com diversos arquitetos 
italianos ou de influência italianizante, bem como com alguns dos mais 
insignes arquitetos e engenheiros portugueses da época. A obra do santuá-
rio está ao nível das maiores construções do seu tempo, inserindo -se no 
ciclo das grandes obras mecenáticas de D. Tomás de Almeida, Cardeal 
Patriarca de Lisboa, e de D. João V, nela estando presentes influências 
de Mafra e da igreja lisboeta de Santa Engrácia.

O santuário é constituído pelo templo, de planta hexagonal, e pelo 
adro, onde se destacam o albergue de peregrinos e o chafariz rococó 
de espaldar. Anexos ao corpo central ficam os volumes da capela -mor, 
da sacristia e das duas torres sineiras, cuja obra permaneceu inacabada, 
uma vez que nunca foram construídos os andares superiores e instala-
dos os carrilhões, projetados à semelhança dos do Convento de Mafra. 
A fachada principal, entre as duas torres, encontra -se voltada para a 
vila, sendo rasgada por portal monumental articulado com um grande 
janelão em espelho, numa tipologia que se repete em todos os vãos 
principais do edifício.

O interior, onde se desenvolvem engenhosos corredores de acesso às 
capelas laterais e às tribunas, numa dinâmica tipicamente barroca, guarda 




