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n.º 107/2001, de 8 de setembro, relativos ao caráter matricial do bem, 
ao seu interesse como testemunho simbólico e religioso, ao seu valor 
estético, técnico e material intrínseco e à sua conceção arquitetónica e 
paisagística.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração a topografia 
e a envolvente rural do imóvel, e a sua fixação visa salvaguardar o seu 
enquadramento paisagístico e a leitura de vistas mais adequada.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, 
previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e nos 
artigos 25.º e 45.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alte-
rado pelo Decreto-Lei n.º 265/2012, de 28 de dezembro, de acordo com 
o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto no 

artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º, no n.º 2 do artigo 28.º e no ar-
tigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, conjugado com o 
disposto no n.º 2 do artigo 30.º e no n.º 1 do artigo 48.º do Decreto-Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei 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 1.º
Classificação

São classificados como monumento de interesse público a Ermida, 
Casa dos Romeiros e Fonte de Nossa Senhora da Graça, na Herdade 
da Badoca, freguesia de Santo André, concelho de Santiago do Cacém, 
distrito de Setúbal, conforme planta de delimitação constante do anexo 
à presente portaria e que desta faz parte integrante.

Artigo 2.º
Zona especial de proteção

É fixada a zona especial de proteção do monumento referido no artigo 
anterior, conforme planta de delimitação constante do anexo à presente 
portaria e que desta faz parte integrante.

21 de março de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.
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 Portaria n.º 194/2013

A atual ponte da Panchorra, sobre o rio Cabrum, datará do sécu-
lo XVIII, aproveitando possivelmente a localização de uma primitiva 
ponte romana situada no itinerário que ligava Braga a Mérida, recons-
truída por sua vez na época medieval.

O tabuleiro plano assenta em dois arcos de volta perfeita definidos 
por blocos de cantaria aparelhados que contrastam com a irregulari-
dade do pavimento de lajes graníticas. A guarda é também em cantaria, 
com blocos sensivelmente regulares e de maiores dimensões. Sobre o 
tabuleiro passa um troço de calçada pertencente a uma via medieval 
composta por blocos de granito muito irregulares assentando diretamente 
sobre o solo, e aproveitando mesmo alguns afloramentos graníticos do 
terreno, que se prolonga pelas duas margens do rio numa extensão de 
vários quilómetros.

Ainda que nada pareça restar da eventual ponte romana, a ponte da 
Panchorra não deixa de se apresentar como um testemunho da rede de 
estradas lançada na época clássica, refletindo uma visão abrangente sobre 
o território e a sua consequente monumentalização. Constitui também 
um conjunto patrimonial, ainda que informal, com as restantes pontes 
antigas do vale do Cabrum, nomeadamente as pontes de Ovadas e da 
Lagariça, com datações semelhantes.

A classificação da Ponte da Panchorra e caminho em lajeado re-
flete os critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 
de setembro, relativos ao caráter matricial do bem, ao seu interesse 
como testemunho notável de vivências e factos históricos, ao seu 
valor estético e técnico intrínseco e à sua conceção arquitetónica e 
paisagística.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração a to-
pografia e a ambiência rural do imóvel, onde se incluem outros 
elementos com interesse patrimonial, e a sua fixação visa salva-
guardar a qualidade do seu enquadramento paisagístico e as leituras 
de vistas.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, 
previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e nos 
artigos 25.º e 45.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alte-
rado pelo Decreto-Lei n.º 265/2012, de 28 de dezembro, de acordo com 
o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto 

no artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º, no n.º 2 do artigo 28.º e 
no artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, conjugado 
com o disposto no n.º 2 do artigo 30.º e no n.º 1 do artigo 48.º do 
Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelo Decreto-
Lei 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 1.º

Classificação

São classificados como monumento de interesse público a Ponte da 
Panchorra e caminho em lajeado, no lugar da Panchorra, freguesia de 
São Lourenço da Panchorra, concelho de Resende, distrito de Viseu, 
conforme planta de delimitação constante do anexo à presente portaria 
e que desta faz parte integrante.

Artigo 2.º

Zona especial de proteção

É fixada a zona especial de proteção do monumento referido no artigo 
anterior, conforme planta de delimitação constante do anexo à presente 
portaria e que desta faz parte integrante.

21 de março de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.
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 Gabinete do Secretário de Estado do Desporto 
e Juventude

Despacho n.º 4833/2013
O despacho n.º 2211/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 27, de 7 de fevereiro de 2013, aprovou o modelo tipo de contrato a 
outorgar com os praticantes desportivos de alto rendimento, em anexo 
a esse mesmo despacho. 

Ao abrigo do disposto no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 272/2009, de 
1 de outubro, determino o seguinte: 

1 – São alterados a alínea d) da Cláusula 5.ª e o n.º 1 da Cláusula 
10.ª do Anexo ao despacho n.º 2211/2013, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 27, de 7 de fevereiro de 2013, que passam a ter a 
seguinte redação: 

«Cláusula 5.ª 
Obrigações do Praticante 

São obrigações do Praticante: 
a) […]; 
b) […]; 
c) […]; 
d) Submeter-se a controlos de dopagem, em competição ou fora 

dela, determinados pela Autoridade Antidopagem de Portugal e demais 
regulamentação aplicável; 

e) […]. 
Cláusula 10.ª 

Incumprimentos das obrigações do praticante desportivo 
1 – Em caso de abandono na prossecução dos objetivos desporti-

vos, por motivo imputável ao Praticante, ou violação dos compro-
missos contratualmente assumidos, o Praticante poderá ficar sujeito 
às seguintes sanções, em resultado de um processo de averiguações 
conduzido pelo IPDJ, I.P, sendo que, no caso de incumprimento da 
alínea d) da cláusula 5.ª, aplica-se o disposto na Lei n.º 38/2012, de 
28 de agosto: 

a) Suspensão das medidas de apoio previstas legalmente, por in-
cumprimento das alíneas a) a c) da Cláusula 5.ª e na sequência de 

punições federativas resultantes de incumprimento dos regulamentos 
desportivos, durante o período de 3 meses a 1 ano; 

b) Suspensão da inscrição no registo dos agentes desportivos de alto 
rendimento, por incumprimento das alíneas a) a c) da cláusula 5.ª e na 
sequência de punições federativas resultantes de incumprimento dos 
regulamentos desportivos, durante o período de 3 meses a 1 ano; 

c) […]; 
d) […]. 

2 — […]. 
3 — […]. 
4 — […].» 

2 – Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publi-
cação. 

3 – É republicado, em anexo ao presente despacho, do qual faz parte 
integrante, Anexo ao despacho n.º 2211/2013, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 27, de 7 de fevereiro de 2013, com a redação 
atual. 

18 de março de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e Ju-
ventude, Alexandre Miguel Cavaco Picanço Mestre.

ANEXO 

CONTRATO DO PRATICANTE DE ALTO RENDIMENTO 
Entre: 
1. Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa coletiva 

de direito público, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, 55, Lisboa, 
NIPC 510089224, aqui representado por Augusto Fontes Baganha, na 
qualidade de Presidente, adiante designado como IPDJ, I. P., ou 1.º 
Outorgante, 

2. (Nome da Federação), pessoa coletiva de direito privado, titular 
do estatuto de utilidade pública desportiva, com sede na (morada da 
federação), NIPC (NIPC), aqui representada por (nome do presidente da 
federação), na qualidade de Presidente, adiante designada por Federação 
ou 2.º Outorgante, e 

3. O(A) praticante de alto rendimento (Nome do(a) praticante), 
filiado(a) na Federação (nome da federação), em representação do(a) 
(nome do clube), portador(a) do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão 
n.º (n.º do BI/CC), adiante designado por Praticante ou 3.º Outorgante, 
representado legalmente por (nome do representante legal), portador(a) 
do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão n.º (n.º do documento), 

é celebrado e reduzido a escrito, nos termos do disposto no artigo 36.º 
do Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro, o presente contrato que 
se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 
Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto definir as relações entre o 1.º Ou-
torgante e o 2.º Outorgante com o 3.º Outorgante, resultantes da inscrição 
deste no registo dos agentes desportivos de alto rendimento. 

Cláusula 2.ª 
Duração 

O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura e é válido 
pelo período de um ano. 

Cláusula 3.ª 
Obrigações do IPDJ, I. P. 

São obrigações do IPDJ, I. P.: 
a) Garantir todas as medidas de apoio previstas no Decreto-Lei 

n.º 272/2009, de 1 de outubro, ao 2.º Outorgante e ao 3.º Outorgante; 
b) Comparticipar, nos termos definidos nos contratos-programa, nos 

encargos que resultem para a federação desportiva da obrigação expressa 
na Cláusula 4.ª do presente contrato. 

Cláusula 4.ª 
Obrigações da Federação 

São obrigações da Federação: 
a) Fazer executar e acompanhar o plano de preparação referido na 

alínea c) da Cláusula seguinte, a ser seguido pelo Praticante, prestando 
o apoio de que este possa necessitar no âmbito daquele plano; 

b) Atender às exigências da preparação do Praticante, tendo em con-
sideração um enquadramento técnico e psicológico adequado; 




