
Diário da República, 1.a série — N.o 39 — 23 de Fevereiro de 2007 1331

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

Aviso n.o 26/2007

Por ordem superior, torna-se público que, em 6 de
Janeiro e em 28 de Outubro de 2006, foram emitidas
notas, respectivamente pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros da República Portuguesa e pela Embaixada
da República Democrática e Popular da Argélia em Lis-
boa, referindo ambas terem sido concluídas as respec-
tivas formalidades constitucionais internas de aprovação
do Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa
e a República Democrática e Popular da Argélia nas
Áreas da Educação, do Ensino Superior e da Inves-
tigação Científica, da Cultura, da Juventude, do Des-
porto e da Comunicação Social, assinado em Lisboa
em 31 de Maio de 2005.

Por parte de Portugal, o Acordo foi aprovado pelo
Decreto n.o 3/2006, publicado no Diário da República,
1.a série-A, n.o 5, de 6 de Janeiro de 2006.

Nos termos do artigo 23.o do Acordo, este entrou
em vigor em 28 de Novembro de 2006.

Direcção-Geral de Política Externa, 1 de Fevereiro
de 2007. — A Directora de Serviços do Médio Oriente
e Magreb, Isabel Brilhante Pedrosa.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Portaria n.o 212/2007

de 23 de Fevereiro

Pela Portaria n.o 155/99, de 8 de Março, foi criada
a zona de pesca reservada no troço do rio Tâmega com-
preendido entre o limite do concelho de Cabeceiras de
Basto, freguesia de Cavês, concelho de Cabeceiras de
Basto, a montante, e a ponte do Cavês na EN 206,
freguesia de Cavês, concelho de Cabeceiras de Basto,
a jusante.

Entretanto e em relação à mesma área a Câmara
Municipal de Cabeceiras de Basto solicitou que lhe fosse
concessionada a pesca, propondo-se dinamizar esta acti-
vidade e continuar a promover uma gestão sustentada
dos recursos aquícolas.

Considerando que previamente à concessão à Câmara
Municipal de Cabeceiras de Basto se torna necessária
a revogação da portaria que criou a zona de pesca
reservada:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, ao abrigo do dis-
posto na base XXXIII da Lei n.o 2097, de 6 de Junho
de 1959, e do artigo 84.o do Decreto n.o 44 623, de
10 de Outubro de 1962, que seja revogada a Portaria
n.o 155/99, de 8 de Março.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Rui Nobre Gonçalves, Secretário
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas,
em 7 de Fevereiro de 2007.

Portaria n.o 213/2007
de 23 de Fevereiro

Pela Portaria n.o 615-A4/91, de 8 de Julho, foi con-
cessionada à Casa Agrícola Herdeiros de José Joaquim
Tareco, L.da, a zona de caça turística da Rabadoa (pro-
cesso n.o 775-DGRF), situada no município de Beja,
válida até 8 de Julho de 2006.

Veio agora a Agrícola da Rabadoa, L.da, requerer
a renovação e simultaneamente a mudança de conces-
sionário da citada zona de caça.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no
disposto nos artigos 45.o e 48.o, em conjugação com
o estipulado na alínea a) do artigo 40.o, do Decreto-Lei
n.o 202/2004, de 18 de Agosto, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.o 201/2005, de 24 de Novem-
bro:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.o Pela presente portaria a zona de caça turística
da Rabadoa (processo n.o 775-DGRF), situada na fre-
guesia de São Pedro de Pomares, município de Beja,
é transferida para a Agrícola da Rabadoa, L.da, com
o número de pessoa colectiva 506133621 e sede no
Monte da Rabadoa, Apartado 448, Baleizão, 7800 Beja.

2.o A referida zona de caça é renovada por um período
de 12 anos, renovável automaticamente por um único
e igual período e com efeitos a partir do dia 9 de Julho
de 2006, abrangendo o prédio rústico denominado «Her-
dade da Rabadoa», sito na freguesia de São Pedro de
Pomares, município de Beja, com a área de 1364 ha.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Rui Nobre Gonçalves, Secretário
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas,
em 8 de Fevereiro de 2007.

Portaria n.o 214/2007
de 23 de Fevereiro

Pela Portaria n.o 653/91, de 12 de Julho, alterada
pela Portaria n.o 721/97, de 22 de Agosto, foi conces-
sionada ao Clube de Caçadores do Concelho de Rio
Maior a zona de caça associativa de várias propriedades
(processo n.o 671-DGRF), situada no município de Rio
Maior, válida até 12 de Julho de 2006.

Entretanto, a entidade concessionária veio requerer
a sua renovação e ao mesmo tempo a anexação de outros
prédios rústicos.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no
disposto nos artigos 11.o e 48.o, em conjugação com
o estipulado na alínea a) do artigo 40.o, do Decreto-Lei
n.o 202/2004, de 18 de Agosto, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.o 201/2005, de 24 de Novem-
bro, ouvido o Conselho Cinegético Municipal:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.o Pela presente portaria é renovada, por um período
de 12 anos, renováveis automaticamente por um único
e igual período e com efeitos a partir do dia 13 de
Julho de 2006, a concessão da zona de caça associativa
de várias propriedades (processo n.o 671-DGRF), abran-
gendo vários prédios rústicos sitos nas freguesias de Rio
Maior, Malaqueijo, Arruda de Pisões, Ribeira de São
João, Azambujeira e São João da Ribeira, município
de Rio Maior, com a área de 2560 ha.

2.o São anexados à presente zona de caça vários pré-
dios rústicos, sitos nas freguesias de Rio Maior, Mala-


