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Entretanto, a entidade concessionária veio requerer
a sua renovação.
Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no
disposto no n.o 4 do artigo 83.o e no n.o 1 do artigo 104.o,
em articulação com o disposto no n.o 1 do artigo 79.o,
do Decreto-Lei n.o 136/96, de 14 de Agosto;
Ouvidos os Conselhos Cinegéticos Municipais e o
Conselho Nacional da Caça e da Conservação da Fauna:
Manda o Governo, pelos Ministros da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas e do Ambiente
e do Ordenamento do Território, o seguinte:
1.o Pela presente portaria é renovada, por um período
de oito anos, a concessão da zona de caça associativa
das Herdades da Algueireirinha e Vale Monteiro (processo n.o 603-DGF), abrangendo os prédios rústicos
designados por Herdade da Algueireirinha e Herdade
de Vale Monteiro, situados nas freguesias de Mosteiros
e Alegrete, municípios de Arronches e Portalegre, com
uma área de 1062,9050 ha.
2.o Mantêm-se integralmente os direitos e obrigações
decorrentes da lei e constantes da Portaria n.o 498/91,
de 5 de Junho.
3.o É revogada a Portaria n.o 411/99, de 4 de Junho.
4.o A presente portaria produz efeitos a partir do
dia 6 de Junho de 1999.
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2 — A eficácia da concessão está dependente de prévia sinalização, de acordo com as condições definidas
nos n.os 6.o a 9.o da Portaria n.o 697/88 e 3.o e 4.o da
Portaria n.o 569/89.
4.o Os prédios rústicos que integram esta zona de
caça associativa ficam, nos termos do disposto no
artigo 72.o do Decreto-Lei n.o 136/96, submetidos ao
regime florestal para efeitos de policiamento e fiscalização da caça, ficando a entidade concessionária obrigada a assegurar a sua fiscalização permanente por um
guarda florestal auxiliar dotado de meio de transporte,
em observância do disposto no n.o 7.o, n.os 2 e 3, da
Portaria n.o 219-A/91.
5.o A presente portaria entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.
Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Victor Manuel Coelho Barros, Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, em 23 de
Fevereiro de 2000. — Pelo Ministro do Ambiente e do
Ordenamento do Território, Manuel Pedro Cunha da
Silva Pereira, Secretário de Estado do Ordenamento do
Território e da Conservação da Natureza, em 10 de
Maio de 2000.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Victor Manuel Coelho Barros, Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, em 4 de
Fevereiro de 2000. — Pelo Ministro do Ambiente e do
Ordenamento do Território, Manuel Pedro Cunha da
Silva Pereira, Secretário de Estado do Ordenamento do
Território e da Conservação da Natureza, em 10 de
Maio de 2000.
Portaria n.o 352/2000
de 14 de Junho

Com fundamento no disposto no artigo 20.o da Lei
n. 30/86, de 27 de Agosto, e nos artigos 79.o e 104.o,
n.o 1, do Decreto-Lei n.o 136/96, de 14 de Agosto;
Ouvidos o Conselho Cinegético Municipal e o Conselho Nacional da Caça e da Conservação da Fauna:
Manda o Governo, pelos Ministros da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas e do Ambiente
e do Ordenamento do Território, o seguinte:
1.o Ficam sujeitos ao regime cinegético especial os
prédios rústicos englobados pela poligonal constante da
planta anexa à presente portaria e que dela faz parte
integrante, sitos na freguesia de Santana de Cambas,
município de Mértola, com uma área de 1798,0494 ha.
2.o Pela presente portaria é concessionada, pelo
período de 10 anos, à Associação de Caçadores de Braciais, com o número de pessoa colectiva 504667637 e
sede em Alves, Santana de Cambas, Mértola, a zona
de caça associativa dos Braciais (processo n.o 2239 da
Direcção-Geral das Florestas).
3.o — 1 — A zona de caça associativa será obrigatoriamente sinalizada com tabuletas do modelo n.o 3, definido na Portaria n.o 697/88, de 17 de Outubro, conjuntamente com o sinal do modelo anexo à Portaria
n.o 569/89, de 22 de Julho.
o

Portaria n.o 353/2000
de 14 de Junho

Pela Portaria n.o 747/90, de 28 de Agosto, foi concessionada ao Clube de Caçadores e Pescadores de
Tavira a zona de caça associativa da Herdade do Almar-
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ginho e outras, processo n.o 321-DGF, situada na freguesia e município de Mértola, com uma área de
1551,8875 ha, válida até 31 de Maio de 2002.
A concessionária requereu entretanto a anexação de
outro prédio rústico à referida zona de caça, com uma
área de 55,40 ha.
Assim:
Com fundamento no disposto no artigo 20.o da Lei
o
n. 30/86, de 27 de Agosto, nos artigos 79.o e 81.o e
no n.o 1 do artigo 104.o do Decreto-Lei n.o 136/96, de
14 de Agosto, e ouvidos o Conselho Cinegético Municipal e o Conselho Nacional da Caça e da Conservação
da Fauna:
Manda o Governo, pelos Ministros da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas e do Ambiente
e do Ordenamento do Território, que seja anexado à
zona de caça associativa criada pela Portaria n.o 747/90,
de 28 de Agosto, o prédio rústico denominado «C. Raposos», sito na freguesia e município de Mértola, com
uma área de 55,40 ha, ficando a zona de caça com a
área total de 1607,2875 ha, conforme planta anexa à presente portaria e que dela faz parte integrante.
Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Victor Manuel Coelho Barros, Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, em 23 de
Fevereiro de 2000. — Pelo Ministro do Ambiente e do
Ordenamento do Território, Manuel Pedro Cunha da
Silva Pereira, Secretário de Estado do Ordenamento do
Território e da Conservação da Natureza, em 10 de
Maio de 2000.
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