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 Portaria n.º 452/2014
A Igreja de São Vicente de Sousa encontra -se classificada como 

monumento nacional (MN), conforme o Decreto n.º 129/77, publicado 
no Diário da República, 1.ª série, n.º 226, de 29 de setembro.

Fundada no início do século XIII, a igreja foi remodelada no século XVIII, 
conservando a fachada românica, que hoje se conjuga com o interior 
maneirista e barroco.

O presente diploma define uma zona especial de proteção (ZEP) que tem 
em consideração a localização do imóvel, integrado na Rota do Românico 
do Vale do Sousa, a sua implantação num pequeno adro murado e a meia 
encosta, e a sua envolvente rural e de vocação agrícola, com povoamento 
disperso, onde se incluem alguns exemplares de arquitetura vernacular.

A sua fixação visa salvaguardar a igreja no seu enquadramento paisa-
gístico, garantindo as perspetivas de contemplação e os pontos de vista 
que constituem a respetiva bacia visual.

Procedeu -se à audiência dos interessados, na modalidade de con-
sulta pública, nos termos gerais do artigo 101.º do Código do Proce-
dimento Administrativo, e de acordo com o previsto no artigo 27.º da 
Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e 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 Felgueiras.
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

É fixada a zona especial de proteção (ZEP) da Igreja de São Vicente 
de Sousa, no lugar da Igreja, União das Freguesias de Torrados e Sousa, 
concelho de Felgueiras, distrito do Porto, classificada como monumento 
nacional (MN) pelo Decreto n.º 129/77, publicado no Diário da Repú-
blica, 1.ª série, n.º 226, de 29 de setembro, conforme planta constante 
do anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.

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

ANEXO 

  
 207875326 

 Gabinete do Secretário de Estado
do Desporto e Juventude

Declaração n.º 110/2014
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 2014 ao Abambres Sport 
Club, NIPC 501 158 243, 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 me-
cenas 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.

23 de maio de 2014. — O Secretário de Estado do Desporto e Juven-
tude, Emídio Guerreiro.

207875723 

 Secretaria-Geral

Declaração de retificação n.º 603/2014
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 n.º 41/2013, de 21 de março, conjugadas com o disposto 
nos 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 o aviso n.º 6867/2014, de 6 de junho, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 109, de 6 de junho de 2014, saiu 
com as seguintes inexatidões que, mediante declaração da entidade 
emitente, assim se retificam:

1 — No sumário, onde se lê:

«Torna pública a afixação, nas instalações do Alto Comissariado 
para a Imigração e Diálogo Intercultural, I. P., das listas dos candida-
tos admitidos e excluídos ao procedimento concursal comum a que 
se refere o aviso n.º 4107/2013, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 60, de 26 de março de 2013»

deve ler -se:

«Torna pública a afixação, nas instalações do Alto Comissariado 
para a Imigração e Diálogo Intercultural, I. P., das listas dos candida-
tos admitidos e excluídos ao procedimento concursal comum a que 
se refere o aviso n.º 4107/2014, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 60, de 26 de março de 2014»

2 — No n.º 1, onde se lê:

«1 — [...] que as listas dos candidatos admitidos e excluídos ao 
procedimento concursal comum para ocupação de 16 postos de tra-
balho na carreira e categoria de Técnico Superior a que faz referência 
o Aviso n.º 4107/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 60 de 26 de março, [...]».

deve ler -se:

«1 — [...] que as listas dos candidatos admitidos e excluídos ao 
procedimento concursal comum para ocupação de 16 postos de tra-
balho na carreira e categoria de técnico superior, a que faz referência 
o aviso n.º 4107/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 60, de 26 de março, [...]».
9 de junho de 2014. — A Secretária -Geral Adjunta, Catarina Maria 

Romão Gonçalves.
207883612 

 Despacho n.º 7708/2014
1 — Nos termos do disposto nos artigos 35.º a 37.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo, nas alíneas g), h) e i) do n.º 1 do artigo 4.º da 
Lei Orgânica da Secretaria -Geral da Presidência do Conselho de Minis-
tros (SGPCM), aprovada pelo Decreto -Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 41/2013, de 21 de março, na alínea d) do 
n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação 




