
Diário da República, 2.ª série — N.º 234 — 3 de dezembro de 2013  35049

audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo.

18.3 — A publicitação dos resultados obtidos em cada método de 
seleção será efetuada através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
nas instalações da Direção -Geral das Artes e disponibilizada no seu sítio 
na Internet, de acordo com o n.º 1 do artigo 33.º da Portaria.

19 — Critérios de ordenação preferencial:
19.1 — Em situações de igualdade de valoração, os critérios de de-

sempate a adotar são os constantes do artigo 35.º da Portaria.
20 — A publicitação da lista unitária de ordenação final, após ho-

mologação, será afixada em lugar visível e público das Instalações 
da Direção -Geral das Artes e disponibilizada no seu sítio na Internet, 
sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República 
com informação sobre a sua publicitação de acordo com o n.º 6 do 
artigo 36.º da Portaria.

21 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Portaria o 
aviso respeitante ao presente procedimento concursal será publicitado 
na bolsa de emprego público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil seguinte 
à respetiva publicação no Diário da República, na página eletrónica 
da Direção -Geral das Artes (www.dgartes.pt) e em jornal de expansão 
nacional, por extrato, no prazo máximo de três dias úteis contados da 
data da referida publicação.

22 — Em tudo o não expressamente previsto no presente aviso, 
o concurso rege -se, designadamente, pelas disposições atualizadas 
constantes da Lei n.º 12 -A/2008, de 28 de fevereiro, Decreto -Lei 
n.º 121/2008, de 11 de julho, Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, e 
Portarias n.os 1553 -C/2008, de 31 de dezembro, e 83 -A/2009, de 22 de 
janeiro, pela Constituição da República Portuguesa e pelo Código do 
Procedimento Administrativo.

23 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei.

22 de novembro de 2013. — O Diretor -Geral das Artes, Samuel Costa 
Lopes do Rego.

207425176 

 Direção-Geral do Património Cultural

Anúncio n.º 374/2013

Abertura de novo procedimento de classificação da Igreja e Hospital 
da Santa Casa da Misericórdia de Borba, na Rua da Misericórdia, 
Borba, freguesia de Borba (Matriz), concelho de Borba, distrito 
de Évora.
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 despacho de 1 de novembro de 2013 
de S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura, após proposta da Direção 
Regional de Cultura do Alentejo, que mereceu a minha concordância, 
foi determinada a abertura de novo procedimento de classificação da 
Igreja e Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Borba, na Rua da 
Misericórdia, Borba, freguesia de Borba (Matriz), concelho de Borba, 
distrito de Évora.

2 — O imóvel está em vias de classificação, de acordo com o n.º 5 
do artigo 25.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

3 — O imóvel em vias de classificação e os bens imóveis localizados 
na zona geral de proteção (50 metros contados a partir dos seus limites 
externos), conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte inte-
grante do presente Anúncio, ficam abrangidos pelas disposições legais 
em vigor, designadamente, os artigos 32.º, 34.º, 36.º, 37.º, 42.º, 43.º e 
45.º da referida lei, e o n.º 2 do artigo 14.º e o artigo 51.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro.

4 — 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 Alentejo, www.cultura -alentejo.pt;
b) DGPC, www.patrimoniocultural.gov.pt;
c) Câmara Municipal de Borba, www.cm -borba.pt.

5 — 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 Regional de Cultura do Alentejo, Rua de 
Burgos, 5, 7000 -863 Évora.

19 de novembro de 2013. — A Diretora -Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 
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 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Contrato n.º 789/2013

Contrato -Programa de Desenvolvimento
Desportivo n.º CP/372/DDF/2013

Eventos Desportivos Internacionais
Entre:
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 designado como 1.º outorgante; e

2 — A Federação Portuguesa de Natação, pessoa coletiva de direito 
privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, concedido 
através de Despacho n.º 51/93, de 29 de novembro, publicado na 2.ª série 
do Diário da República, n.º 288, de 11 de dezembro, com sede na(o) 
Moradia do Complexo do Jamor — Estrada da Costa, 1495 -688 Cruz 
Quebrada Dafundo, NIPC 501665056, aqui representada por António 
José Rocha Martins da Silva, na qualidade de Presidente, adiante de-
signada por 2.º Outorgante.

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 compartici-
pação financeira à organização pelo 2.º Outorgante do Evento Desportivo 
Internacional designado 3.º Torneio de Apuramento para o Campeonato 
da Europa de Pólo Aquático Sénior Masculino, Porto 2013, em Lordelo 
do Ouro, de 7 a 10 de Novembro, conforme proposta apresentada ao 
1.º outorgante constante do Anexo II a este contrato -programa, o qual 




