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ser celebrados até 31 de março de 2012, não podendo ter uma duração
superior a três meses.
Cláusula 3.ª
Comparticipação financeira
As comparticipações financeiras a prestar pelo IDP, I. P., à Federação
de Campismo e Montanhismo de Portugal, nos termos da cláusula 1.ª são
atribuídas à Federação em regime de duodécimo, à razão de um duodécimo por mês.
Cláusula 4.ª
Disposições transitória
O disposto nos contratos-programa de desenvolvimento desportivo
n.º 226/DDF/2011 e n.º 227/DDF/2011 aplica-se, com as necessárias
adaptações, ao presente aditamento.

a celebração de aditamento ao abrigo da disposição legal acima mencionada;
D) A contratualização do contrato-programa de desenvolvimento desportivo para 2012 com a Federação de Desportos de Inverno de Portugal
encontra-se ainda em preparação, estimando-se que a sua assinatura
apenas ocorra no final do primeiro trimestre de 2012;
É celebrado o presente aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º 73/DDF/2011 que se rege pelas cláusulas
seguintes:
Cláusula 1.ª
Objeto do contrato
A comparticipação financeira a que se refere a Cláusula 3.ª do contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º 73/DDF/2011 é, para
efeitos do presente aditamento, mantida para o ano de 2012.

Cláusula 5.ª
Reposição de quantias

Cláusula 2.ª

Caso as comparticipações financeiras concedidas pelo 1.º outorgante constantes nos contratos-programa celebrados com o IDP, I. P.,
em 2011 e ou em anos anteriores não tenham sido totalmente aplicadas
na execução dos competentes Programas de Atividades, a Federação
obriga-se a restituir ao IDP, I. P., os montantes não aplicados e já
recebidos, podendo esses montantes ser deduzidos por retenção,
pelo IDP, I. P., no presente contrato-programa, de acordo com o
estabelecido no n.º 2, do artigo 30.º, do Decreto-Lei n.º 273/2009,
de 1 de outubro.

Duração do contrato

Cláusula 6.ª
Produção de efeitos
O presente contrato produz efeitos desde 1 de janeiro de 2012.
Assinado em Lisboa, em 1 de fevereiro de 2012, em dois exemplares
de igual valor.
1 de fevereiro de 2012. — O Presidente do Instituto do Desporto de
Portugal, I. P., Augusto Fontes Baganha. — O Presidente da Federação
de Campismo e Montanhismo de Portugal, Fernando Oliveira Cipriano.
205688804
Contrato n.º 116/2012
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo
n.º CP/60/DDF/2012
Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º 73/DDF/2011
Desenvolvimento da Prática Desportiva
Entre:
1 — O Instituto do Desporto de Portugal, I. P., pessoa coletiva de
direito público, com sede na Avenida Infante Santo, n.º 76, 1399-032
Lisboa, NIPC 506626466, aqui representado por Augusto Fontes Baganha, na qualidade de Presidente, adiante designado como IDP, I. P.,
ou 1.º outorgante; e
2 — A Federação de Desportos de Inverno de Portugal, pessoa
coletiva de direito privado, titular do estatuto de utilidade pública
desportiva, concedido através de Despacho n.º 42/94, de 30 de agosto,
publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 209, de 9 de setembro com sede na(o) Rua Marquês d’Ávila e Bolama, n.º 161 —
3.º Piso, 6201-909 Covilhã, NIPC 503006823, aqui representada por
Pedro Farromba, na qualidade de Presidente, adiante designada por
Federação ou 2.º outorgante.

O presente aditamento ao contrato-programa n.º 73/DDF/2011 cessa
com a celebração do contrato-programa de desenvolvimento desportivo
para o ano de 2012, o qual deve ser celebrado até 31 de março de 2012,
não podendo ter uma duração superior a três meses.
Cláusula 3.ª
Comparticipação financeira
A comparticipação financeira a prestar pelo IDP, I. P., à Federação
de Desportos de Inverno de Portugal, nos termos da cláusula 1.ª é atribuída à Federação em regime de duodécimo, à razão de um duodécimo
por mês.
Cláusula 4.ª
Disposições transitória
O disposto no contrato-programa de desenvolvimento desportivo
n.º 73/DDF/2011 aplica-se, com as necessárias adaptações, ao presente
aditamento.
Cláusula 5.ª
Reposição de quantias
Caso as comparticipações financeiras concedidas pelo 1.º outorgante constantes nos contratos-programa celebrados com o IDP, I. P.,
em 2011 e ou em anos anteriores não tenham sido totalmente aplicadas
na execução dos competentes Programas de Atividades, a Federação
obriga-se a restituir ao IDP, I. P., os montantes não aplicados e já
recebidos, podendo esses montantes ser deduzidos por retenção,
pelo IDP, I. P., no presente contrato-programa, de acordo com o
estabelecido no n.º 2, do artigo 30.º, do Decreto-Lei n.º 273/2009,
de 1 de outubro.
Cláusula 6.ª
Produção de efeitos
O presente contrato produz efeitos desde 1 de janeiro de 2012.
Assinado em Lisboa, em 1 de fevereiro de 2012, em dois exemplares
de igual valor.
1 de fevereiro de 2012. — O Presidente do Instituto do Desporto de
Portugal, I. P., Augusto Fontes Baganha. — O Presidente da Federação
de Desportos de Inverno de Portugal, Pedro Farromba.
205688991

Considerando que:
A) Mediante o contrato-programa n.º 73/DDF/2011, foi concedida
pelo IDP, I. P., uma comparticipação financeira à Federação de Desportos
de Inverno de Portugal para execução do programa de desenvolvimento
desportivo que a Federação apresentou e se propôs levar a efeito no
decurso desse ano;
B) De acordo com o estabelecido no n.º 1, do artigo 22.º, do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, pode o IDP, I. P., “outorgar com
os beneficiários um aditamento ao contrato-programa celebrado para
o ano findo, a fim de que sejam liquidadas, até à celebração de novo
contrato-programa, as quantias mensais correspondentes ao duodécimo
do ano anterior”.
C) Pelo despacho de 20 de janeiro de 2012, do Senhor Secretário de
Estado do Desporto e Juventude, foi autorizada com o 2.º outorgante

Instituto de Gestão do Património Arquitetónico
e Arqueológico, I. P.
Anúncio n.º 2867/2012
Abertura do procedimento de classificação do Núcleo de Arte
Rupestre do Fratel — Cachão do Boi, freguesia do Fratel e
Santana, concelho de Vila Velha de Ródão e Nisa, distrito de
Castelo Branco e Portalegre.
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 27 de
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outubro de 2011, exarado sobre informação do IGESPAR IP — Departamento de Salvaguarda, determinei a abertura do procedimento
administrativo relativo à classificação do Núcleo de Arte Rupestre do
Fratel — Cachão do Boi, freguesia do Fratel e Santana, concelho de
Vila Velha de Ródão e Nisa, distrito de Castelo Branco e Portalegre
(respetivamente).
2 — A decisão de abertura do procedimento de classificação em causa
teve por fundamento o indiscutível valor histórico, científico e artístico
de um conjunto de rochas que ostentam predominantemente motivos
esquemáticos e zoomórficos gravados pelas comunidades humanas que
habitaram as margens do Tejo entre o Vº e o IIIº milénios a.C., tendo a
descoberta deste extenso núcleo possibilitado o conhecimento e estudo
da Arte do Tejo, o maior ciclo artístico de arte rupestre pós-paleolítica
da Península Ibérica. O sítio encontra-se atualmente submerso pelas
águas da barragem de Fratel.
3 — A partir da publicação deste Anúncio, o Núcleo de Arte
Rupestre do Fratel — Cachão do Boi, freguesia do Fratel e Santana, concelho de Vila Velha de Ródão e Nisa, distrito de Castelo
Branco e Portalegre (respetivamente), fica 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 sítio 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 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 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 Administrativo,
junto da Direção Regional de Cultura do Centro e da Direção Regional
de Cultura do Alentejo.
7 de novembro de 2011. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Luís Filipe
Coelho.

Anúncio n.º 2868/2012
Abertura do procedimento de classificação do Edifício do Posto
de Comando do MFA (atual Núcleo Museológico),
freguesia da Pontinha, concelho de Odivelas, distrito de Lisboa
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 17 de agosto de
2011 do Diretor do IGESPAR, IP, se determinou a abertura oficiosa do
procedimento administrativo relativo à classificação do Edifício do Posto
de Comando do MFA (atual Núcleo Museológico), sito no Regimento de
Engenharia n.º 1, Estrada da Pontinha, freguesia da Pontinha, concelho
de Odivelas, distrito de Lisboa.
2 — A decisão de abertura do procedimento de classificação em
causa teve em consideração a importância de salvaguardar a memória histórica inerente ao local que albergou o Posto de Comando
do Movimento das Forças Armadas responsável pela condução das
operações militares contra o regime ditatorial em vigor até 25 de
Abril de 1974.
3 — A partir da publicação deste Anúncio, o Edifício do Posto de
Comando do MFA (atual Núcleo Museológico), sito no Regimento
de Engenharia n.º 1, Estrada da Pontinha, freguesia da Pontinha,
concelho de Odivelas, distrito de Lisboa, fica 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 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 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 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 Administrativo, junto da Direção Regional de Cultura
de Lisboa e Vale do Tejo.
25 de janeiro de 2012. — O Diretor do IGESPAR, I. P., Luís Filipe
Coelho.
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