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lho de Sintra ao nível da sua constituição, funcionamento e formação 
dos seus associados, funcionários e restante comunidade educativa.

A cooperação com a Administração está consubstanciada, designada-
mente, no acordo de parceria que celebrou com a Câmara Municipal de 
Sintra para implementação das atividades de enriquecimento curricular 
em diversos Agrupamentos de Escolas.

Assim, tendo em conta os fundamentos e a recomendação formu-
lados na informação n.º DAJD/231/2014 do processo administrativo 
n.º 68/UP/2013 instruído na Secretaria-Geral da Presidência do Con-
selho de 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, declaro a utilidade pública da Federação das Associações de 
Pais e Encarregados de Educação do Concelho de Sintra, 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.

13 de maio de 2014. — O Ministro da Presidência e dos Assuntos 
Parlamentares, Luís Maria de Barros Serra Marques Guedes.

207843493 

 Gabinete do Secretário de Estado da Cultura
Despacho n.º 7115/2014

Considerando que a credenciação e a consequente integração dos 
museus na Rede Portuguesa de Museus constituem fatores de promo-
ção do acesso à cultura e de enriquecimento do património cultural 
português; 

Considerando que foi concluído o procedimento de credenciação de 
três museus, os quais, por preencherem todos os requisitos legais, reúnem 
todas as condições para integrar a Rede Portuguesa de Museus. 

Determino o seguinte:
1 — Nos termos e para os efeitos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 93.º, apli-

cáveis por força do n.º 2 do artigo 119.º, todos da Lei n.º 47/2004, de 
19 de agosto (lei quadro dos museus portugueses), aprovo a credenciação, 
no âmbito da Rede Portuguesa de Museus, dos seguintes museus: 

a) Museu do Vale Côa, também designado Museu do Côa; 
b) Museu Municipal de Ourém; 
c) Museu Municipal de Sesimbra. 

2 — O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da pu-
blicação. 

20 de maio de 2014. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

207846822 

 Secretaria-Geral
Declaração de retificação n.º 558/2014

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, 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 310/2014, de 14 de maio, publicada 
no Diário da República n.º 92, 2.ª série, de 14 de maio de 2014, saiu com 
a seguinte inexatidão que, mediante declaração da entidade emitente, 
assim se retifica:

No artigo único, onde se lê:
«E fixada a zona especial de proteção (ZEP) da Igreja de São Julião, 

paroquial de São Julião de Montenegro, em São Julião de Montenegro, 
União das Freguesias das Eiras, São Julião de Montenegro e Cela, 
concelho de Chaves, distrito de Vila Real […]»

deve ler -se:
«É fixada a zona especial de proteção (ZEP) da Igreja de São Julião, 

paroquial de São Julião de Montenegro, em São Julião de Montenegro, 
União das Freguesias das Eiras, São Julião de Montenegro e Cela, 
concelho de Chaves, distrito de Vila Real […]»

22 de maio de 2014. — A Secretária -Geral Adjunta, Catarina Maria 
Romão Gonçalves.

207852346 

 Declaração de retificação n.º 559/2014
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, conjugadas com o disposto nos 

n.ºs 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 o Despacho n.º 5407/2014, de 17 de abril de 2014, 
publicado no Diário n.º 76, 2.ª série, de 17 de abril de 2014 saiu com 
a seguinte inexatidão que, mediante declaração da entidade emitente, 
assim se retifica:

No ANEXO, onde se lê:

«-Representante do Ministério da Defesa Nacional / Direção de 
Serviços de Infraestruturas e Património: Arqt.ª Rita Martins Barata 
Cabral;»

deve ler-se:

«-Representante do Ministério da Defesa Nacional / Direção Geral 
de Armamento e Infraestruturas de Defesa: Major General Manuel 
de Matos Gravilha Chambel;»
22 de maio de 2014. — A Secretária-Geral Adjunta, Catarina Maria 

Romão Gonçalves.
207846733 

 Biblioteca Nacional de Portugal

Despacho (extrato) n.º 7116/2014
Por meu despacho de 7 de abril de 2014, e após anuência, do Presidente 

do Instituto Politécnico de Lisboa, foi autorizada a mobilidade interna na 
categoria, nos termos do artigo 59.º e seguintes da Lei n.º 12-A/2008, de 
27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 
3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, 
de 30 de dezembro, 66/2012, e 66-B/2012, ambas de 31 de dezembro, 
de Miguel Mata Mimoso Correia, técnico superior, do mapa de pessoal 
do Instituto Politécnico de Lisboa, para o desempenho de funções da 
carreira/categoria de técnico superior, pelo período de 18 meses, com 
efeitos a partir de 1 de maio de 2014, com a remuneração correspondente 
2.ª posição remuneratória, e, nível remuneratório 15, a que corresponde 
o montante pecuniário de € 1201,48, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 39.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro.

22 de maio de 2014. — A Diretora-Geral, Maria Inês Cordeiro.
207851341 

 Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 133/2014

Abertura do procedimento de desclassificação da «Igreja de 
S. Domingos (capella -mor) inacabada», na Rua da Sofia, Coim-
bra, União das Freguesias de Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, 
Almedina e São Bartolomeu), concelho e distrito de Coimbra.

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, por meu despacho de 7/02/2014, 
após despacho de concordância de S. Ex.ª o Secretário de Estado da 
Cultura de 28/01/2014, foi determinada a abertura do procedimento de 
desclassificação da «Igreja de São Domingos (capella -mor) inacabada», 
na Rua da Sofia, Coimbra, União das Freguesias de Coimbra (Sé Nova, 
Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu), concelho e distrito de Coimbra, 
classificada como monumento nacional (MN) pelo Decreto de 6 de junho 
de 1910, publicado no Diário da República, n.º 136, de 23 de junho de 
1910, conforme proposta da Direção Regional de Cultura do Centro.

2 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 35.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, o início do procedimento de desclassi-
ficação não suspende os efeitos da classificação.

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 Regional de Cultura do Centro, www.culturacentro.pt;
b) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.pt;
c) Câmara Municipal de Coimbra, www.cm -coimbra.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 desclassificação, no prazo de quinze dias úteis, 
nos termos dos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
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Administrativo, junto da Direção Regional de Cultura do Centro, Rua 
Olímpio Nicolau Rui Fernandes, 3000 -303 Coimbra.

21 de maio de 2014. — O Diretor -Geral do Património Cultural, 
Nuno Vassallo e Silva.

207845542 

 Direção Regional de Cultura do Algarve

Despacho n.º 7117/2014
O Prémio Regional «Maria Veleda» é uma iniciativa da Direção 

Regional de Cultura do Algarve, que se propõe destacar e reconhecer a 
atividade cultural de personalidades algarvias, protagonistas de interven-
ções particularmente relevantes e inovadoras na Região e, também, dar 
um contributo à medida «Mulheres criadoras de cultura», preconizada 
no V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e não 
Descriminação a decorrer no período 2014 -2017.

O Prémio enquadra projetos e atividades, conforme Regulamento 
anexo, que se destaquem:

a) No âmbito da cidadania e igualdade de género, ou do combate à 
exclusão social;

b) No combate à desertificação do interior da região;
c) Na educação pela arte;
d) Na valorização do património imaterial — preservação das tradi-

ções, memórias e identidade;
e) Na revitalização dos núcleos e edifícios históricos;
f) No desenvolvimento de projetos multidisciplinares, multiculturais 

e, ainda, projetos em rede.

D. Maria Veleda (1871 -1955)

Maria Veleda, pseudónimo de Maria Carolina Frederico Crispim, 
nasceu em Faro, em 1871. Foi professora primária e pioneira na luta 
pela educação das crianças e pelos direitos das mulheres, pelos ideais 
de justiça, pela liberdade, pela igualdade e pela democracia.

A sua intervenção em acontecimentos sociais, políticos e educativos, 
o seu combate político por um regime Republicano, o seu interesse em 
trabalhar para a igualdade das mulheres e dos homens na sociedade, 
culminaram em vários trabalhos literários e de intervenção política.

Maria Veleda denunciou os males de uma sociedade predominan-
temente masculina, promoveu a emancipação da mulher, liderou o 
movimento associativo dos docentes do Ensino Livre e foi pioneira nas 
campanhas públicas de proteção às crianças da rua.

Anexo

Regulamento do Prémio Regional

«Maria Veleda»|2014

Artigo 1.º

O Prémio será concedido anualmente, à personalidade que seja pro-
tagonista de uma intervenção particularmente relevante na cultura do 
Algarve.

Artigo 2.º

1 — Qualquer pessoa ou instituição regional, pública ou privada, 
poderá enviar propostas de candidatura ao Prémio, para a Direção 
Regional de Cultura do Algarve — Rua Francisco Horta, n.º 9, 1.º D 
8000 -345 Faro.

2 — As propostas deverão dar entrada até ao dia 20 /09/2014.
3 — As propostas de candidatura deverão ser apresentadas através 

do preenchimento do impresso à disposição dos proponentes na morada 
indicada no ponto anterior ou em www.cultalg.pt

4 — As propostas de candidatura poderão ser acompanhadas de toda 
a documentação considerada útil pelos proponentes.

5 — Os originais que integrarem a documentação não serão devol-
vidos.

Artigo 3.º

Aos membros do júri é interdita a apresentação de propostas de can-
didatura.

O Júri terá plena liberdade para eleger uma das propostas de candi-
datura rececionadas.

Artigo 4.º
1 — A decisão sobre a atribuição do Prémio será da competência 

do Júri, constituído pelas seguintes individualidades, com mandato de 
dois (2) anos:

Alexandra Gonçalves — Diretora Regional da DRC Algarve
Ana Paula Amendoeira — Diretora Regional da DRC Alentejo
António Branco — Reitor da UAlg.
Idálio Revez — Jornalista
José Carlos Barros — Arqt.º Paisagista
Lídia Jorge — Escritora
Mirian Nogueira Tavares — Prof.ª Doutora
Natividade Monteiro — Prof.ª Doutora
Paulo Cunha — Professor

2 — O Presidente do Júri é eleito dentro dos jurados, cabendo -lhe, 
entre outras funções que se mostrem necessárias, a direção dos traba-
lhos do Júri.

3 — O Júri será secretariado por técnico superior da DRC Algarve, 
que redigirá a ata das sessões.

4 — As deliberações dos Júri serão tomadas com a presença de, pelo 
menos, sete (7) membros.

5 — As deliberação do Júri consideram -se adotadas se votadas por 
maioria absoluta dos jurados, cabendo ao Presidente o voto de qualidade 
em caso de empate.

6 — A divulgação pública do galardoado é obrigatoriamente reali-
zada pela DRC Algarve, após a reunião decisória do Júri, nos meios de 
divulgação considerados apropriados.

Artigo 5.º
1 — O prémio não pode deixar de ser atribuído nem pode ser divi-

dido.
2 — O Prémio é constituído por uma medalha comemorativa e uma 

dotação em dinheiro. Este ano, tem o valor de 5.000,00€, sujeito aos 
impostos legais em vigor à data de atribuição.

Artigo 6.º
O Prémio Regional «Maria Veleda» será entregue à personali-

dade galardoada, ou seu/sua representante, em cerimónia pública 
e solene.

13 de maio de 2014. — A Diretora Regional, Alexandra Rodrigues 
Gonçalves.

207851925 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ

Contrato n.º 339/2014

Contrato de auxílio financeiro

“Mitigação de impactos e recuperação de equipamentos
públicos danificados no incêndio em Picões, entre 8

e 11 de julho de 2013, no município de Alfândega da Fé”
Aos 5 dias do mês de maio de 2014, entre a Diretora -Geral das 

Autarquias Locais e o Presidente da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte, da parte da Administração 
Central, e o Município de Alfândega da Fé, representado pela Pre-
sidente da Câmara Municipal, é celebrado um contrato de auxílio 
financeiro, integrado no regime estabelecido pelo Decreto -Lei 
n.º 225/2009, de 14 de setembro, conjugado pelo disposto na Re-
solução do Conselho de Ministros n.º 59/2013, de 16 de setembro 
e no artigo 98.º da Lei n.º 83 -C/2013, que se rege pelas cláusulas 
seguintes:

Cláusula 1.ª
Objeto do contrato

Constitui objeto do presente contrato a “A mitigação de impactos 
e recuperação de equipamentos públicos danificados no incêndio em 
Picões, entre 8 e 11 de julho de 2013, no Município de Alfândega da 
Fé”, cujo investimento elegível ascende a € 537.570,03, tendo por base 
as ações, constantes no processo de candidatura, que obtiveram parecer 
favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Norte.




