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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 Norte (DRCN), www.cultura-
norte.pt

b) Direção -Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.gov.pt
c) Câmara Municipal de Paredes de Coura, www.cm -paredes -coura.pt
d) Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, www.cm -vncerveira.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 Admi-
nistrativo, junto da Direção Regional de Cultura do Norte — Direção de 
Serviços dos Bens Culturais, Casa de Ramalde, Rua Igreja de Ramalde, 
4149-011 Porto.

1 de novembro de 2013. — A Diretora -Geral do Património Cultural, 
Isabel Cordeiro. 
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 Anúncio n.º 365/2013

Revogação do despacho de homologação da classificação como 
imóvel de interesse público (IIP) dos dois conjuntos dos Armazéns 
de Sal (Palheiros) do Canal de S. Roque, sitos em Aveiro, no Cais 
de S. Roque, atual União das freguesias de Glória e Vera Cruz, 
concelho e distrito de Aveiro.
1 — Na sequência do Anúncio n.º 250/2013, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, N.º 136, de 17 de julho de 2013, faço público que, 
por despacho de 4 de outubro de 2013 de S. Ex.ª o Secretário de Estado da 
Cultura, foi revogado o despacho do então Ministro da Cultura, de 29 de 
maio de 2003, que homologou a classificação como imóvel de interesse 
público (IIP) dos dois conjuntos dos Armazéns de Sal (Palheiros) do 
Canal de S. Roque, sitos em Aveiro, no Cais de S. Roque, atual União 
das freguesias de Glória e Vera Cruz, concelho e distrito de Aveiro.

2 — Assim, os dois conjuntos dos Armazéns de Sal (Palheiros) do 
Canal de S. Roque, sitos em Aveiro, no Cais de S. Roque, atual União das 

freguesias de Glória e Vera Cruz, concelho e distrito de Aveiro, deixam 
de estar em vias de classificação, deixando igualmente de ter uma zona 
geral de proteção de 50 m a contar dos seus limites externos.

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

Contrato n.º 763/2013

Contrato -programa de desenvolvimento 
desportivo CP/324/DDF/2013

Alto rendimento e seleções nacionais

Aditamento ao contrato -programa de desenvolvimento 
desportivo CP/236/DDF/2013

Entre:

1) O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa coletiva 
de direito público, com sede na Rua de Rodrigo da Fonseca, 55, 1250 -190 
Lisboa, número de identificação de pessoa coletiva 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 primeiro outorgante; e

2) A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, pessoa coletiva de 
direito privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, con-
cedido através do despacho n.º 55/93, de 29 de novembro, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 436, de 11 de dezembro de 1993, com 
sede na Rua do Padre Luís Aparício, 9, 5.º, 1150 -248 Lisboa, número 
de identificação de pessoa coletiva 501547584, aqui representada por 
Pedro Miguel Gaspar Dias Moura, na qualidade de presidente, adiante 
designada por segundo outorgante;

Considerando que:

A) O primeiro outorgante e o segundo outorgante celebraram o contrato-
-programa CP/236/DDF/2013, em 30 de maio de 2013, tendo por objeto 
a concessão de uma comparticipação financeira à execução do programa 
de alto rendimento e seleções nacionais, que o segundo outorgante 
apresentou ao primeiro outorgante e se propõe levar a efeito no decurso 
do corrente ano, o qual consta do anexo àquele contrato -programa, 
publicado e publicitado nos termos do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 
1 de outubro;

B) O contrato -programa acima aludido foi publicado, nos termos da 
lei, como contrato n.º 436/2013, no Diário da República, 2.ª série, de 
28 de junho de 2013;

C) Nos termos do disposto da cláusula 11.ª do contrato -programa 
CP/236/DDF/2013, «o presente contrato -programa pode ser modificado 
ou revisto por livre acordo das partes e em conformidade com o esta-
belecido no artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro»;

D) Face ao exposto, verifica -se necessário proceder à revisão da com-
participação financeira de forma a garantir o cumprimento do programa 
de atividades apresentado pelo segundo outorgante:

Nos termos do Decreto -Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro — Regime 
Jurídico dos Contratos -Programa de Desenvolvimento Desportivo e 
do disposto no clausulado do contrato -programa CP/236/DDF/2013, é 
celebrado o presente aditamento àquele contrato -programa de desenvol-
vimento desportivo, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª

Objeto do aditamento

O presente aditamento ao contrato -programa de desenvolvimento 
desportivo CP/236/DDF/2013 tem por objeto ajustar a comparticipação 
aos encargos com a execução do programa de alto rendimento e seleções 
nacionais do segundo outorgante.

Cláusula 2.ª

Alteração da cláusula 4.ª do contrato -programa CP/236/DDF/2013

A comparticipação financeira indicada no n.º 1 da cláusula 3.ª do 
contrato -programa de desenvolvimento desportivo CP/236/DDF/2013 
é acrescida em € 19 950, fixando -se em € 67 750.




