45389
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desenvolvimento desportivo N.º CP/107/DDF/2011 termina em 31 de
Dezembro de 2011.

CP/107/DDF/2011, as decorrentes da celebração deste aditamento.

Cláusula 5.a

Assinado em Lisboa, em 27 de Outubro de 2011, em dois exemplares
de igual valor.

Obrigações da Federação
São incluídas nas obrigações da Federação previstas na cláusula 5.a do contrato -programa de desenvolvimento desportivo

27 de Outubro de 2011. — O Presidente da Direcção do Instituto do
Desporto de Portugal, I. P., Augusto Fontes Baganha. — O Presidente da Federação Portuguesa de Voleibol, Vicente Henrique Gonçalves de Araújo.

ANEXO I
(ao contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/283/DDF/2011)
Enquadramento Técnico a comparticipar em aditamento ao indicado no contrato-programa CP/107/DDF/2011
Nome

Daniel Filipe Pereira Lacerda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luis Miguel Miranda da Rocha Cardoso . . . . . . . . . . .
Carlos Manuel Prata Fernandes Pereira. . . . . . . . . . . .

Cargo

Director Técnico Nacional/Director Investigação e Estatística/Selecções Nacionais.
Director Técnico Regional AVP e Projecto Gira Volei.
Departamento Técnico e Director Técnico de Formação.
205336331

Instituto de Gestão do Património Arquitectónico
e Arqueológico, I. P.
Anúncio n.º 16893/2011
Projecto de Decisão relativo à classificação como Monumento de
Interesse Público (MIP) da Casa do Ribeiro, freguesia de Toutosa,
concelho de Marco de Canaveses, distrito do Porto, e à fixação
da respectiva zona especial de protecção (ZEP).
1 — Nos termos dos artigos 23.º e 44.º e para os efeitos dos artigos 25.º
e 45.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, faço público que,
com fundamento em Parecer da Secção do Património Arquitectónico
e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura (SPAA — CNC) de
09/02/2011, é intenção do IGESPAR, I. P., propor a S. Ex.ª o Secretário
de Estado da Cultura a classificação como Monumento de Interesse
Público, da Casa do Ribeiro (homologada como Imóvel de Interesse
Público por despacho de S.E. a Secretária de Estado da Cultura, de
14/10/1999), situada no Lugar de Livração, freguesia de Toutosa, concelho de Marco de Canaveses, bem como a fixação da respectiva zona
especial de protecção (ZEP), conforme planta de delimitação anexa, a
qual faz parte integrante do presente anúncio.
2 — Nos termos dos artigos 27.º e 46.º do Decreto-Lei n.º 309/2009,
de 23 de Outubro, os elementos relevantes do processo estão disponíveis
nas páginas electrónicas dos seguintes organismos:
a) Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCNorte), www.culturanorte.pt;
b) IGESPAR, I. P., www.igespar.pt;
c) Câmara Municipal de Marco de Canaveses, www.cm-marco-canaveses.pt.
3 — O processo administrativo original está disponível para consulta
na Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCNorte), Direcção de
Serviços dos Bens Culturais, Casa de Ramalde, Rua Igreja de Ramalde,
4149-011 Porto.
4 — Nos termos do artigo 26.º e do n.º 3 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, a consulta pública terá a duração
de 30 dias úteis.
5 — Nos termos do artigo 28.º e do n.º 4 do artigo 45.º do mesmo
decreto-lei, as observações dos interessados deverão ser apresentadas
junto da Direcção Regional de Cultura do Norte — Direcção de Serviços
dos Bens Culturais —, que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.
6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer observações, a classificação e a ZEP serão publicadas no Diário da República, nos termos
do artigo 32.º do diploma legal acima referido, data a partir da qual se
tornarão efectivas.
7 — Aquando da publicação referida no número anterior, os imóveis
incluídos na ZEP ficarão abrangidos pelo disposto nos artigos 36.º, 37.º
e 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, e no artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro.
4 de Outubro de 2011. — O Director, Luís Filipe Capaz Coelho.

205339304
Anúncio n.º 16894/2011
Abertura do procedimento de classificação da Ponte D. Zameiro
e Azenhas, freguesia de Macieira da Maia
e de Bagunte, concelho de Vila do Conde, distrito do Porto.
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 18 de Outubro
de 2011, exarado sobre informação da Direcção Regional de Cultura do
Norte, determinei a abertura do procedimento administrativo relativo à
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classificação da Ponte D. Zameiro e Azenhas, freguesia de Macieira da
Maia e de Bagunte, concelho de Vila do Conde, distrito do Porto.
2 — A decisão de abertura do procedimento de classificação em causa
teve por fundamento o facto de se constituir a Ponte de D. Zameiro, num
testemunho das pontes de pedra, levantadas na época medieval. Para
além do facto de haver, segundo fontes bibliográficas, a possibilidade
de esta ter sido erguida sobre uma outra ponte de origem romana. É,
também, relevante o facto do conjunto de ponte, três azenhas e um açude
se encontrar perfeitamente enquadrado na ambiência rural da zona.
3 — A partir da publicação deste Anúncio, a Ponte D. Zameiro e
Azenhas, freguesia de Macieira da Maia e de Bagunte, concelho de Vila
do Conde, distrito do Porto, ficam 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.
4 — O conjunto em vias de classificação e os bens imóveis localizados
na zona geral de protecção (50 metros contados a partir dos seus limites

externos), conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte integrante 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 artigo 51.º do Decreto-Lei
n.º 309/2009, de 23 de Outubro.
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 acto 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 Administrativo, junto da Direcção Regional de Cultura
do Norte.
28 de Outubro de 2011. — O Director do IGESPAR, I. P., Luís Filipe
Coelho.

205335546

Instituto dos Museus e da Conservação, I. P.
Anúncio n.º 16895/2011
Inscrição da “Capeia Arraiana” (Município do Sabugal)
no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial
1 — Nos termos do n.º 2 do Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 139/2009,
de 15 de Junho, faço público que, por deliberação realizada a 4 de Novembro de 2011, exarada na Acta da sua reunião n.º 04/2011, a Comissão
para o Património Cultural Imaterial decidiu favoravelmente sobre o
pedido de inscrição da “Capeia Arraiana” no Inventário Nacional do
Património Cultural Imaterial, apresentado pela Câmara Municipal do
Sabugal.
2 — A decisão da Comissão para o Património Cultural Imaterial
sobre o pedido de inventariação da “Capeia Arraiana”, manifestação
tauromáquica específica das comunidades de onze freguesias do município do Sabugal, singularizada pela lide do touro bravo com o auxílio
exclusivo do Forcão, teve por fundamento, no enquadramento dos
critérios de apreciação a que se refere o Artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 139/2009, de 15 de Junho:
2.1 — A importância de que se reveste esta manifestação do património cultural imaterial enquanto reflexo da identidade das comuni-

dades do município do Sabugal em que esta tradição se pratica, sendo
igualmente factor de relevância a extensão desta prática cultural às
seguintes freguesias daquele município: Alfaiates, Aldeia Velha, Aldeia
da Ponte, Aldeia do Bispo, Fóios, Forcalhos, Lageosa, Nave, Quadrazais,
Rebolosa e Soito;
2.2 — A importância de que se reveste esta manifestação do património cultural imaterial pela sua profundidade histórica e ancoragem
territorial, que conjugadamente circunscrevem a geografia sociocultural
desta tradição;
2.3 — A produção e reprodução efectivas que caracterizam esta manifestação do património cultural na actualidade, devendo ser salientado
o papel de mobilização social e de reforço identitário que esta prática
cultural desempenha no interior da respectiva comunidade;
2.4 — A efectiva transmissão intergeracional desta manifestação do
património cultural imaterial em onze freguesias do Sabugal, devendo
ser salientado que a transmissão da prática abrange todos os elementos
de cada comunidade considerada no sentido mais lato, abrangendo não
apenas os residentes mas todos os que partilham laços de parentesco e
que participam voluntariamente na realização da respectiva “Capeia”,
desempenhando um papel de extrema importância na preservação da
prática;
2.5 — As medidas preconizadas pela Câmara Municipal do Sabugal
para salvaguarda e valorização desta manifestação do património cultural

