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Portaria n.o 1210/2004

de 18 de Setembro

Com fundamento no disposto na alínea a) do n.o 1
do artigo 36.o e no n.o 1 do artigo 114.o do Decreto-Lei
n.o 227-B/2000, de 15 de Setembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.o 338/2001, de 26 de
Dezembro;

Ouvido o Conselho Cinegético Municipal de Gouveia:
Manda o Governo, pelos Ministros da Agricultura,

Pescas e Florestas e do Ambiente e do Ordenamento
do Território, o seguinte:

1.o Pela presente portaria é concessionada, pelo
período de 12 anos, renovável automaticamente por dois
períodos iguais, ao Clube de Caça do Folgosinho, com
o número de pessoa colectiva 503507660 e sede no Largo
do Pelourinho, 6290-081 Folgosinho, a zona de caça
associativa de Folgosinho (processo n.o 3771-DGRF),
englobando vários prédios rústicos cujos limites constam
da planta anexa à presente portaria e que dela faz parte
integrante, sitos nas freguesias de Folgosinho, Nabais
e São Paio, município de Gouveia, com a área de
3882 ha.

2.o A zona de caça concessionada pela presente por-
taria produz efeitos, relativamente a terceiros, com a
instalação da respectiva sinalização.

3.o A sinalização da zona de caça deve obedecer ao
disposto no n.o 8.o da Portaria n.o 1391/2002, de 25 de
Outubro, com a redacção que lhe foi conferida pela
Portaria n.o 45/2004, de 14 de Janeiro, alterada pela
Portaria n.o 974-A/2004, de 2 de Agosto.

Em 2 de Setembro de 2004.

Pelo Ministro da Agricultura, Pescas e Florestas, Luís
António Pires Pinheiro, Secretário de Estado das Flo-
restas. — Pelo Ministro do Ambiente e do Ordenamento
do Território, Jorge Manuel Lopes Moreira da Silva,
Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ambiente
e do Ordenamento do Território.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, INOVAÇÃO
E ENSINO SUPERIOR

Portaria n.o 1211/2004

de 18 de Setembro

Sob proposta dos estabelecimentos de ensino superior
público indicados na coluna «Estabelecimento» do anexo
da presente portaria;

Ao abrigo do disposto nos artigos 12.o e 13.o do Decreto-
-Lei n.o 255/98, de 11 de Agosto:

Manda o Governo, pela Ministra da Ciência, Inovação
e Ensino Superior, o seguinte:

1.o

Aditamento

Ao anexo da Portaria n.o 1083/2004, de 30 de Agosto,
são aditados os estabelecimentos e cursos constantes
do anexo da presente portaria.

2.o

Produção de efeitos

O disposto na presente portaria produz efeitos a partir
da data de entrada em vigor da Portaria n.o 1083/2004.

A Ministra da Ciência, Inovação e Ensino Supe-
rior, Maria da Graça Martins da Silva Carvalho, em 30
de Agosto de 2004.

ANEXO

Cursos de qualificação para o exercício
de outras funções educativas

Vagas para o ano lectivo de 2004-2005

Estabelecimento Área Vagas

Escola Superior de Educação
de Santarém.

Supervisão Pedagógica e
Formação de Forma-
dores.

20

Educação Especial —
P r o b l e m á t i c a s d e
Risco.

20

Escola Superior de Educação
de Viana do Castelo.

Comunicação Educacio-
nal e Gestão da Infor-
mação — Tecnologia
Educativa.

30

Portaria n.o 1212/2004

de 18 de Setembro

A requerimento da COFAC — Cooperativa de For-
mação e Animação Cultural, C. R. L., entidade ins-
tituidora da Universidade Lusófona de Humanidades
e Tecnologias, reconhecida como de interesse público
pelo Decreto-Lei n.o 92/98, de 14 de Abril, ao abrigo
do disposto no Estatuto do Ensino Superior Particular
e Cooperativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.o 16/94,
de 22 de Janeiro, alterado, por ratificação, pela Lei
n.o 37/94, de 11 de Novembro, e pelo Decreto-Lei
n.o 94/99, de 23 de Março);


