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cados nas Informações de serviço e parecer do Turismo de Portugal, I. P.,
de 02.05.2016 e de 07.03.2016, respetivamente que aqui dou por integralmente reproduzidos.
O despacho de atribuição da utilidade turística prévia, cuja caducidade
agora se declara, foi publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 232,
de 30 de novembro de 2009.
25 de maio de 2016. — A Secretária de Estado do Turismo, Ana
Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho.
309619361

Direção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 7541/2016
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 Godolphin Mining Services LLC, requereu a atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de
depósitos minerais de lítio e minerais metálicos associados, numa área
designada por “Almendra”, localizada nos concelhos de Figueira de
Castelo Rodrigo e Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda, delimitada
pela poligonal cujos vértices se indicam seguidamente, em coordenadas
no sistema PT-TM06/ETRS89:
Área total do pedido: 9,762 km2
Vértice

1...........................
2...........................
3...........................
4...........................

X (m)

Y (m)

88221,50
88697,27
85188,47
85426,89

148188,60
145274,50
145393,40
148697,90

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, 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.ª 5 de Outubro, n.º 208 (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.
1 de junho de 2016. — A Subdiretora-Geral, Cristina Lourenço.
309634224
Édito n.º 203/2016
Processo 171/11.13/1277
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 na Secretaria da
Câmara Municipal de Torres Vedras, 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 10 kV, n.º 1909, com 2120 m, com
origem no apoio n.º 1 e término no apoio n.º 8 (remodelação), em Silveira, freguesia de Silveira, concelho de Torres Vedras, a que se refere
o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nestes Serviços ou na Secretaria daquele Município, dentro
do citado prazo.
02-02-2016. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
309638664
Édito n.º 204/2016
Processo 171/11.04/242
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 na Secretaria da
Câmara Municipal do Cadaval, 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 Mista n.º 3002, a 30 kV, com 1127 m, com
origem no apoio n.º 21 da linha de média tensão para alimentar o PT
CDV-C-3429, de Aviário do Pinheiro, em Quinta da Riba Fria, freguesia
de Lamas, concelho de Cadaval, a que se refere o processo mencionado
em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nestes Serviços ou na Secretaria daquele Município, dentro
do citado prazo.
02-02-2016. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
309638704
Édito n.º 205/2016
Processo 171/11.04/249
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 na Secretaria da
Câmara Municipal de Cadaval, 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, n.º 3003, com 2237 m, com
origem na SE Cadaval e término no apoio n.º 19 (48), em freguesia de
Alguber e de Figueiros, concelho de Cadaval, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nestes Serviços ou na Secretaria daquele Município, dentro
do citado prazo.
12-05-2016. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
309638672
Édito n.º 206/2016
Processo 171/11.04/247
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 na Secretaria da
Câmara Municipal de Cadaval, 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 n.º L.3004, a 30 kV, com 3633 m, com
origem no apoio n.º 5 da linha n.º 3003 e término no PT CDV — Casal
do Cesteiro, em freguesia de Figueiros e Painho, concelho de Cadaval,
a que se refere o processo mencionado em epígrafe.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projeto deverão ser
presentes nestes Serviços ou na Secretaria daquele Município, dentro
do citado prazo.
12-05-2016. — A Diretora de Serviços de Energia Elétrica, Maria
José Espírito Santo.
309638786
Édito n.º 207/2016
Processo 171/11.13/1172
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.

