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los e Payres (processo n.o 4355-DGRF), englobando
vários prédios rústicos cujos limites constam da planta
anexa à presente portaria e que dela faz parte integrante
sitos na freguesia de Ulme, município da Chamusca,
com a área de 927 ha.
2.o A zona de caça concessionada pela presente portaria produz efeitos, relativamente a terceiros, com a
instalação da respectiva sinalização.
Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Rui Nobre Gonçalves, Secretário
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas,
em 25 de Julho de 2006.

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Portaria n.o 811/2006
de 11 de Agosto

Portaria n.o 810/2006
de 11 de Agosto

Com fundamento no disposto na alínea a) do artigo 40.o
e no n.o 2 do artigo 164.o do Decreto-Lei n.o 202/2004,
de 18 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.o 201/2005, de 24 de Novembro;
Ouvidos os Conselhos Cinegéticos Municipais de
Aljustrel e Ferreira do Alentejo:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:
1.o Pela presente portaria é concessionada, pelo
período de 12 anos, renovável automaticamente por um
período igual, à Casa Agrícola Paiva Raposo e Guimarães, L.da, com o número de pessoa colectiva
502103876, com sede em Monte do Sobrado, apartado
33, 7900 Ferreira do Alentejo, a zona de caça turística
da Herdade do Sobrado (processo n.o 4361-DGRF),
englobando vários prédios rústicos cujos limites constam
da planta anexa à presente portaria e que dela faz parte
integrante, sitos na freguesia e município de Ferreira
do Alentejo, com a área de 1365 ha, e na freguesia
de São João de Negrilhos, município de Aljustrel, com
a área de 63 ha, o que prefaz o total de 1428 ha.
2.o A zona de caça concessionada pela presente portaria produz efeitos, relativamente a terceiros, com a
instalação da respectiva sinalização.
Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, Rui Nobre Gonçalves, Secretário
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas,
em 25 de Julho de 2006.

Manda o Governo, pelo Secretário de Estado Adjunto,
das Obras Públicas e das Comunicações, ao abrigo das
disposições do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 360/85, de
3 de Setembro, que seja lançada em circulação, cumulativamente com as que estão em vigor, uma emissão de
selos comemorativa dos 250 Anos da Região Demarcada
do Douro, com as seguintes características:
Designer: Eduardo Aires;
Foto: Domingos de Alvão, Francisco A. Dias e Rui
Cunha;
Impressor: INCM;
1.o dia de circulação: 14 de Setembro de 2006;
Bloco com um selo de E 2,40 (sendo a dimensão
do selo de 80 mm × 30,6 mm) — 80 000.
O Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas
e das Comunicações, Paulo Jorge Oliveira Ribeiro de
Campos, em 28 de Julho de 2006.
Portaria n.o 812/2006
de 11 de Agosto

Manda o Governo, pelo Secretário de Estado
Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações, ao
abrigo das disposições do artigo 4.o do Decreto-Lei
n.o 360/85, de 3 de Setembro, que seja posto em circulação um inteiro postal ilustrado, pré-franquiado,
comemorativo do bicentenário de António Rodrigues
Sampaio, com as seguintes características:
Design: Museu Nacional da Imprensa;
Dimensão : 148 mm × 105 mm;
Impressor: Nova Impressora Gráfica;
Taxa: E 0,30;

