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4 — Nos termos do disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 423/83,
de 5 de Dezembro, a utilidade turística fica sujeita ao cumprimento dos
seguintes condicionamentos:
O estabelecimento deverá manter a classificação de hotel com a
categoria de 3 estrelas;
Não poderão ser realizadas quaisquer obras que impliquem a alteração do empreendimento sem prévia comunicação ao Turismo de
Portugal, I. P., para efeitos da verificação da manutenção da utilidade
turística que agora se confirma, sem prejuízo de outros pareceres ou
autorizações legalmente devidos por parte daquele organismo.
31 de Julho de 2008. — O Secretário de Estado do Turismo, Bernardo
Luís Amador Trindade.
300647469

Direcção Regional da Economia do Centro
Direcção de Serviços de Energia
Édito n.º 462/2008
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente nas Secretarias
das Câmaras Municipais de Santa Comba Dão e Carregal do Sal, e na
Direcção Regional da Economia do Centro, Rua Câmara Pestana n.º 74,
3030-163 Coimbra, todos os dias úteis, durante as horas de expediente,
pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no “Diário da
República”, o projecto apresentado pela EDP Distribuição — Energia,
S. A.,, Direcção de Rede e Clientes Mondego, para o estabelecimento
de Linha Aérea Carregal do Sal — Santa Comba Dão a 15 KV com
4557,52 m de ap. 5 LAT para PT 71/SCD em Nagosela a ap. 8 LAT para
PT 29/CRS em Pinheiro; freguesias de Nagosela e Sobral, concelhos
de Santa Comba Dão e Carregal do Sal, a que se refere o Processo
n.º 0161/18/2/175.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão ser
presentes nesta Direcção Regional ou nas Secretarias daquelas Câmaras
Municipais, dentro do citado prazo.
31 de Julho de 2008. — O Director de Serviços, Adelino Lopes de
Sousa.
300713978

Gabinete de Estratégia e Estudos
Despacho n.º 23291/2008
Através do despacho n.º 20 060/2008, de 29 de Julho, oi criada uma
equipa multidisciplinar denominada unidade de competitividade e inovação, tendo sido designado o Prof. Ricardo Alves para chefiar a equipa
multidisciplinar.
Com a nomeação do Prof. Ricardo Alves para director de serviços
da Análise Económica e Previsão, cessam as suas funções de chefia
naquela equipa multidisciplinar.
O presente despacho produz efeitos a 1 de Agosto
2 de Agosto de 2008. — O Director, António Miguel Lebre de
Freitas.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO
RURAL E DAS PESCAS
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 23292/2008
Com fundamento no artigo 6.º do Regulamento da Lei n.º 2097, de 6 de
Junho de 1959, aprovado pelo Decreto n.º 44 623, de 10 de Outubro de 1962:
Determino que seja concedido ao Club Ancorense de Pesca e Caça o
exclusivo de pesca desportiva no rio Âncora, desde a ponte de Tourim,
limite de montante, até à ponte de S. Brás, limite de jusante, freguesias
de Âncora, Vila Praia de Âncora, Riba de Âncora, Orbacém, concelho
de Caminha, e freguesias de Amonde e Freixieiro de Soutelo, concelho
de Viana do Castelo, nas condições que a seguir se indicam:
1 — A concessão de pesca tem uma extensão de 10,3 Km, abrangendo
uma área aproximada de 6,2 ha.

2 — O prazo de validade da concessão é de 10 anos, a contar da
data do respectivo alvará, podendo este ser cancelado sempre que for
julgado conveniente ao interesse público ou não houver cumprimento
do estabelecido.
3 — A taxa devida anualmente pela concessão é de € 37,14, de acordo
com os limites estabelecidos pelo artigo 6.º do Decreto n.º 44 623,
alterados pelo Decreto-Lei n.º 131/82, de 23 de Abril.
4 — A importância referida no número anterior constitui receita da
Direcção-Geral dos Recursos Florestais.
5 — O pagamento da taxa referente ao ano em que a concessão de
pesca entra em vigor far-se-á no acto da entrega do alvará e será devida
por inteiro.
6 — A concessionária é obrigada a cumprir e a fazer cumprir as normas do Regulamento desta concessão, aprovado pela Direcção-Geral
dos Recursos Florestais.
7 — Os repovoamentos com espécies aquícolas só poderão ser levados a efeito depois de autorizados pela Direcção-Geral dos Recursos
Florestais.
1 de Agosto de 2008. — Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário de
Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas.
Despacho n.º 23293/2008
Com fundamento no artigo 6.º do Regulamento da Lei n.º 2 097, de
6 de Junho de 1959, aprovado pelo Decreto n.º 44 623, de 10 de Outubro de 1962, determino que seja renovado ao Clube de Caça e Pesca
de Miranda do Douro o exclusivo de pesca desportiva no rio Fresno
desde os Moinhos de Garima, limite a montante, até à ponte de Santa
Luzia, limite a jusante, freguesia e concelho de Miranda do Douro, nas
condições que a seguir se indicam:
1 — A concessão de pesca tem uma extensão de 5 km e abrange uma
área aproximada de 4,2 ha.
2 — A concessão de pesca é válida até 20 de Julho de 2016, podendo
esta ser cancelada sempre que for julgado conveniente ao interesse
público ou não houver cumprimento do estabelecido no respectivo
Alvará.
3 — A taxa devida anualmente pela concessão é de 25,16 euros de
acordo com os limites estabelecidos pelo artigo 6.º do Decreto n.º 44 623,
alterados pelo Decreto-Lei n.º 131/82, de 23 de Abril.
4 — A importância referida no número anterior constitui receita da
Direcção-Geral dos Recursos Florestais.
5 — A concessionária é obrigada a cumprir e a fazer cumprir as normas do Regulamento desta concessão, aprovado pela Direcção-Geral
dos Recursos Florestais.
6 — Os repovoamentos com espécies aquícolas, só poderão ser levados a efeito depois de autorizados pela Direcção-Geral dos Recursos
Florestais.
4 de Agosto de 2008. — Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário de
Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas.
Despacho n.º 23294/2008
Com fundamento no artigo 6.º do Regulamento da Lei n.º 2097,
de 6 de Junho de 1959, aprovado pelo Decreto n.º 44 623, de 10 de
Outubro de 1962:
Determino que seja concedido ao Clube de Caça e Pesca de Vila Meã
o exclusivo de pesca desportiva no rio Odres, desde a ponte de Travanca
(EM 712), limite de montante, até à Quinta do Rio Mota, limite de jusante, freguesias de Travanca, Oliveira e Real concelho de Amarante,
nas condições que a seguir se indicam:
1 — A concessão de pesca tem uma extensão 6,1 km, abrangendo
uma área aproximada de 3 ha.
2 — O prazo de validade da concessão é de 10 anos, a contar da
data do respectivo alvará, podendo este ser cancelado sempre que for
julgado conveniente ao interesse público ou não houver cumprimento
do estabelecido.
3 — A taxa devida anualmente pela concessão é de € 17,97 de acordo
com os limites estabelecidos pelo artigo 6.º do Decreto n.º 44 623,
alterados pelo Decreto-Lei n.º 131/82, de 23 de Abril.
4 — A importância referida no número anterior constitui receita da
Direcção-Geral dos Recursos Florestais.
5 — O pagamento da taxa, referente ao ano em que a concessão de
pesca entra em vigor far-se-á no acto da entrega do alvará e será devida
por inteiro.
6 — A concessionária é obrigada a cumprir e a fazer cumprir as normas do Regulamento desta concessão, aprovado pela Direcção-Geral
dos Recursos Florestais.

