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Por tudo exposto, seja pelo campo estritamente profissional, como
pela dimensão humana, importa sublinhar e evidenciar público louvor
ao Intendente Domingos Urbano Antunes pelo trabalho desenvolvido
na ASAE durante o período em que pude contar com o mesmo na
minha equipe.
3 de maio de 2017. — O Inspetor-Geral, Pedro Portugal Gaspar.
310473335

Direção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 5737/2017
Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, que a empresa MAEPA — Empreendimentos Mineiros e Participações, L.da, requereu a atribuição de
direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de cobre, chumbo,
zinco, estanho, ouro, prata e outros minerais associados, para uma área
denominada “Barrigão”, localizada nos concelhos de Alcoutim, Almodôvar, Castro Verde, Mértola, Ourique, ficando a corresponder-lhe uma
área de 498,981 km2, delimitada pela poligonal cujos vértices, se indicam
seguidamente, em coordenadas no sistema PT-TM06/ETRS89:
Vértice

X (m)

Y (m)

– 15873,126
– 1531,512
4458,974
12477,305
19477,262
21879,287
37170,530
27758,540
17057,920
– 4727,670
– 19658,411

– 208668,609
– 225529,011
– 230871,659
– 237599,576
– 237599,450
– 234853,262
– 242832,880
– 250496,040
– 247244,610
– 233020,730
– 211709,637

Édito n.º 120/2017
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do art. 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de Julho de 1936, com a redação dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Direção-Geral de Energia e Geologia, sita em Av. 5 de Outubro, n.º 208
(Edifício Sta. Maria), 1069-203 Lisboa, tel. 217922700/800, e na
Secretaria da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, durante 15 dias,
e nas horas de expediente, a contar da publicação destes éditos no
“Diário da República”, o, projeto apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — Direção de Rede e Clientes Tejo para o estabelecimento da Linha Aérea a 30 kV, com 1779 m, com origem no
apoio n.º 35 da linha a 30kV para o PS Caldas-Alfeizerão e término no
PT COLD0491; PT do tipo aéreo-R100 de 100 kVA/30 kV e respetiva
rede de distribuição em BT, em Várzea da Mota, união das freguesias
de Tornada e Salir do Porto, concelho de Caldas da Rainha a que se
refere o processo n.º 171/10.06/861.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nestes Serviços ou na Secretaria daquele Município, dentro
do prazo citado.
17 de fevereiro de 2017. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica,
Maria José Espírito Santo.
310468751
Édito n.º 121/2017
Processo EPU n.º 14164
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Atendendo ao Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, convidam-se
todos os interessados, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação
do presente aviso, a apresentar por escrito:
a) Ao abrigo do n.º 1 do artigo 6.º, reclamações fundamentadas.
b) Ao abrigo do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 5.º, propostas contratuais.
O pedido está patente para consulta, dentro das horas de expediente, na
Direção de Serviços de Minas e Pedreiras da Direção-Geral de Energia e
Geologia, sita na Av. 5 de Outubro, n.º 208-6.º Andar, (ed. Santa Maria),
1069-203 LISBOA, entidade para quem devem ser remetidas as reclamações. O presente aviso, planta de localização e a publicitação do pedido
estão também disponíveis na página eletrónica desta Direção-Geral.
29 de março de 2017. — A Subdiretora-Geral, Cristina Lourenço.
310472347

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Portalegre e na Área Sul-Alentejo desta
Direção Geral, sita em Zona Industrial de Almeirim, 18; 7005-639
Évora, com o telefone 266750450, fax 266743530, e-mail energia.
alentejo@dgeg.pt, todos os dias úteis, durante as horas de expediente,
pelo prazo de quinze dias, a contar da publicação deste édito no “Diário
da República”, o projeto apresentado pela EDP Distribuição-Energia,
SA — Direção de Rede e Clientes Tejo, para o estabelecimento de
Modificação da linha aérea de MT a 30 kV (N.º 1214 L3 0088) para
o PT PTG 0090 D — Tapada de Bairros, com 169,13 metros, origem
no apoio n.º 14 da linha aérea de MT para o PT PTG 0029D — Vale
de Cavalos e término no apoio n.º 1 da linha objeto de licenciamento,
freguesia de Alegrete, concelho de Portalegre, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes na Área Sul-Alentejo desta Direção Geral ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.
8-03-2017. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
310468581
Édito n.º 122/2017
Processo EPU n.º 14165

Édito n.º 119/2017
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada pela Portaria n.º 344/89,
de 13 de maio, estará patente na Direção-Geral de Energia e Geologia, sita
em Av. 5 de Outubro, n.º 208 (Edifício Sta. Maria) — 1069-203 Lisboa,
tel. 217922700/800 e nas Secretarias da Câmara Municipal de Caldas da
Rainha, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a contar da publicação
destes éditos no “Diário da República”, o projeto apresentado pela EDP
Distribuição — Energia, S. A. — Direção de Rede e Clientes Tejo a que
se refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da Linha Aérea,
a 30 kV, com 927 m, com origem no apoio n.º 3A da Linha Aérea de MT,
para o PT CLD250-Quinta do Freixo (Travessa do Garcia), para alimentar
o PT CLD489 — Quinta do Freixo (Estrada Ponte do Rei), sito em Quinta
do Freixo, freguesia de Landal, concelho de Caldas da Rainha.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nestes Serviços ou na Secretaria daquele Município, dentro
do citado prazo.

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, com redação dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de maio, estará patente na Secretaria da
Câmara Municipal de Portalegre e na Área Sul-Alentejo desta Direção
Geral, sita em Zona Industrial de Almeirim, 18; 7005-639 Évora, com o
telefone 266750450, fax 266743530, e-mail energia.alentejo@dgeg.pt,
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de quinze
dias, a contar da publicação deste édito no “Diário da República”, o
projeto apresentado pela EDP Distribuição-Energia, SA — Direção de
Rede e Clientes Tejo, para o estabelecimento de Modificação da linha
aérea de MT a 30 kV(N.º1214 L3 0028), com 2453,50 metros, origem
no apoio n.º 5 da linha de MT a 30 kV para o PT PTG 0312C — Monte
dos Corgos e término no PT PTG 0029D — Vale de Cavalos, freguesia
de Alegrete, concelho de Portalegre, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes na Área Sul-Alentejo desta Direção Geral ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

18-01-2017. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
310468735

8-03-2017. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
310468598

Processo n.º 171/10.06/858

