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2 — O disposto no n.º 6 do artigo 42.º do Código do
Registo Comercial, alterado pelo presente decreto-lei,
aplica-se ao registo da prestação de contas de exercícios
económicos que se tenham iniciado em 2007, bem como
aos subsequentes.
3 — O disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º do
Decreto-Lei n.º 111/2005, de 8 de Julho, alterada pelo
presente decreto-lei, na parte relativa à comunicação oficiosa ao RNPC para efeitos de dispensa da prova prevista
no n.º 6 do artigo 33.º do regime do RNPC, aplica-se às
sociedades constituídas com aquisição de marca registada
desde 14 de Julho de 2006.
4 — O disposto no artigo 15.º-A do Decreto-Lei
n.º 111/2005, de 8 de Julho, aditado pelo presente decreto-lei, aplica-se a todos os registos de marca que tenham sido
transmitidos ao abrigo do regime previsto nesse decreto-lei
desde 14 de Julho de 2006.

2.º A actividade cinegética em terrenos incluídos em
áreas classificadas poderá terminar, sem direito a indemnização, sempre que sejam introduzidas novas condicionantes por planos de ordenamento do território ou obtidos
dados científicos que comprovem a incompatibilidade
da actividade cinegética com a conservação da natureza,
até um máximo de 10 % da área total da zona de caça.
3.º A presente anexação só produz efeitos, relativamente
a terceiros, com a instalação da respectiva sinalização.
Pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Humberto Delgado
Ubach Chaves Rosa, Secretário de Estado do Ambiente,
em 22 de Agosto de 2007. — O Ministro da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Jaime de Jesus
Lopes Silva, em 29 de Agosto de 2007.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 19 de
Julho de 2007. — Fernando Teixeira dos Santos — João
José Amaral Tomaz — Manuel Pedro Cunha da Silva Pereira — José Manuel Vieira Conde Rodrigues — Bernardo
Luís Amador Trindade.
Promulgado em 13 de Setembro de 2007.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 14 de Setembro de 2007.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.

MINISTÉRIOS DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E
DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL
E DAS PESCAS.
Portaria n.º 1252/2007
de 26 de Setembro

Portaria n.º 1253/2007

Pela Portaria n.º 1156/2006, de 31 de Outubro, foi concessionada à zona de caça e pesca da Herdade Sobral e
Mergulhoas, L.da, a zona de caça turística da Herdade do
Sobral e Mergulhoas (processo n.º 4371-DGRF), situada
no município de Castelo de Vide.
A concessionária requereu agora a anexação à referida
zona de caça de um prédio rústico sito no município de
Portalegre.
Assim:
Com fundamento no disposto no artigo 11.º, na alínea a)
do artigo 40.º e no n.º 1 do artigo 118.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,
e ouvido o Conselho Cinegético Municipal:
Manda o Governo, pelos Ministros do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas,
o seguinte:
1.º É anexado à presente zona de caça um prédio rústico
sito na freguesia de Carreiras, município de Portalegre,
com a área de 146 ha, ficando a mesma com a área total
de 999 ha, conforme planta anexa à presente portaria e que
dela faz parte integrante.

de 26 de Setembro

Com fundamento no disposto na alínea a) do artigo 40.º
e no n.º 1 do artigo 118.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;
Ouvido o Conselho Cinegético Municipal de Grândola:
Manda o Governo, pelos Ministros do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas,
o seguinte:
1.º Pela presente portaria é concessionada, pelo período
de seis anos, renovável automaticamente por dois períodos
iguais, ao Clube de Caçadores e Pescadores de Fontainhas
do Mar, com o número de identificação fiscal 506744477
e sede no Café Restaurante os Chapins, Cruzamento de
Vale Figueira, 7570 Melides, a zona de caça associativa
das Fontainhas da Outra Banda (processo n.º 4722-DGRF),
englobando vários prédios rústicos cujos limites constam
da planta anexa à presente portaria e que dela faz parte
integrante sitos na freguesia de Melides, município de
Grândola, com a área de 142 ha.

