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MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA EDUCAÇÃO

Portaria n.o 1282/2002

de 20 de Setembro

Nos termos do Decreto-Lei n.o 141/93, de 26 de Abril,
foram criados, pela Portaria n.o 721/95, de 6 de Julho,
entre outros, os Centros de Área Educativa da Cidade
de Lisboa, de Lisboa Norte e de Lisboa Ocidental, alte-
rando, consequentemente, as áreas de intervenção ante-
riormente definidas pela Portaria n.o 79-B/94, de 4 de
Fevereiro.

Considerando a necessidade de ajustar a divisão con-
celhia daí resultante, no âmbito da Direcção Regional
de Educação de Lisboa, às reais necessidades da comu-
nidade educativa;

Considerando que não se justifica actualmente a exis-
tência do Centro de Área Educativa de Lisboa Norte,
uma vez que as necessidades da comunidade educativa
correspondentes à área geográfica daquele são plena-
mente preenchidas pelos restantes centros de área edu-
cativa existentes e que a experiência demonstrou uma
maior proximidade geográfico-social do concelho da
Amadora com os concelhos integrados no Centro de
Área Educativa de Lisboa Ocidental;

Assim:
Ao abrigo dos n.os 2 e 4 do artigo 2.o do Decreto-Lei

n.o 141/93, de 26 de Abril:
Manda o Governo, pelos Ministros das Finanças e

da Educação, o seguinte:
1.o Os Centros de Área Educativa da Cidade de Lis-

boa e de Lisboa Norte, criados pela Portaria n.o 721/95,
de 6 de Julho, são substituídos pelo Centro de Área
Educativa da Cidade e Zona Norte de Lisboa, constante
do mapa anexo à presente portaria e que dela faz parte
integrante.

2.o O Centro de Área Educativa de Lisboa Ocidental
passa a abranger, para além dos concelhos de Cascais,
Oeiras e Sintra, o concelho da Amadora, conforme o
mapa anexo à presente portaria e que dela faz parte
integrante.

3.o O Centro de Área Educativa da Cidade e Zona
Norte de Lisboa é dirigido por um coordenador, coad-
juvado por dois coordenadores-adjuntos, equiparados,
para efeitos remuneratórios, respectivamente, a director
de serviços e a chefe de divisão.

Em 27 de Agosto de 2002.

Pelo Ministro das Finanças, Norberto Emílio Sequeira
da Rosa, Secretário de Estado do Orçamento. —
O Ministro da Educação, José David Gomes Justino.

MAPA ANEXO

Centros de área educativa (CAE)

Direcção Regional de Educação de Lisboa

Designação Distrito Concelhos

CAE da Cidade e Zona
Norte de Lisboa.

Lisboa . . . . . . . Lisboa.
Loures.
Odivelas.
Vila Franca de Xira.

Designação Distrito Concelhos

CAE de Lisboa Ocidental . . . Lisboa . . . . . . . Amadora.
Cascais.
Oeiras.
Sintra.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS

Portaria n.o 1283/2002

de 20 de Setembro

Pela Portaria n.o 634/92, de 3 de Julho, alterada pelas
Portarias n.os 799/94 e 907/97, respectivamente de 9 e
11 de Setembro, foi concessionada à Associação de
Caçadores Nascentes do Lis a zona de caça associativa
da freguesia de Cortes (processo n.o 895-DGF), situada
no município de Leiria, com uma área de 853,80 ha,
válida até 3 de Julho de 2002.

Entretanto, a entidade concessionária veio requerer
a sua renovação.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no
disposto no n.o 8 do artigo 44.o, em articulação com
o disposto na alínea a) do n.o 1 do artigo 36.o, do Decre-
to-Lei n.o 227-B/2000, de 15 de Setembro, com a redac-
ção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.o 338/2001,
de 26 de Dezembro, e ouvido o Conselho Nacional da
Caça e da Conservação da Fauna:

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

1.o Pela presente portaria é renovada, por um período
de 12 anos, a concessão da zona de caça associativa
da freguesia de Cortes (processo n.o 895-DGF), abran-
gendo vários prédios rústicos sitos na freguesia de Cor-
tes, município de Leiria, com uma área de 853,80 ha.

2.o É revogada a Portaria n.o 915/2002, de 30 de Julho.
3.o A presente portaria produz efeitos a partir do

dia 4 de Julho de 2002.

Pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural
e Pescas, Fernando António de Miranda Guedes Bianchi
de Aguiar, Secretário de Estado do Desenvolvimento
Rural, em 29 de Agosto de 2002.

Portaria n.o 1284/2002

de 20 de Setembro

Pela Portaria n.o 802/2001, de 25 de Julho, foi con-
cessionada ao Clube de Caçadores e Pescadores Entre
Barragens a zona de caça associativa de Entre Barragens
(processo n.o 2651-DGF), situada no município de Cas-
tro Marim, com uma área de 1377,51 ha.

A concessionária requereu agora a anexação à refe-
rida zona de caça de outros prédios rústicos com uma
área de 69,6140 ha.

Assim:
Com fundamento no disposto nos artigos 12.o e 33.o

e na alínea a) do n.o 1 do artigo 36.o do Decreto-Lei
n.o 227-B/2000, de 15 de Setembro, com as alterações


