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Édito
Processo n.º 171/11.8/174
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, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita na
Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º,
telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — área de rede
do Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da instalação eléctrica de modificação da linha aérea a 30 kV
n.º 3033/R2 (antiga LA n.º 3013/R5), com 102 m, com origem no
apoio n.º 20 da LA n.º 3033 e término no apoio n.º 1 da LA n.º 3033/R2,
em Quinta da Moita Longa, freguesia e concelho da Lourinhã.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
16 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços da Energia,
F. Edgar Antão.
3000219562

Édito
Processo n.º 171/11.8/175
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, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita na
Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º,
telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — área de rede
do Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da instalação eléctrica de modificação da linha aérea a 30 kV
n.º 3033/R4 (antiga LA n.º 3013/R28), com 155 m, com origem no
apoio n.º 25 da LA 3033 e término no apoio n.º 1 da LA n.º 3033/R4,
em Casal Cartuxeira, freguesia e concelho da Lourinhã.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
17 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços da Energia,
F. Edgar Antão.
3000219564

Édito
Processo n.º 171/11.8/176
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, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita na
Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º,
telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — área de rede
do Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da instalação eléctrica de modificação da linha aérea a 30 kV
n.º 3033/R7 (antiga LA n.º 3013/R17), com 158 m, com origem no
apoio n.º 30 da LA n.º 3033 e término no apoio n.º 1 da LA n.º 3033/R7,
em São Bartolomeu, freguesia e concelho da Lourinhã.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
17 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços da Energia,
F. Edgar Antão.
3000219565

Édito
Processo n.º 171/11.8/177
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, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita na

Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º,
telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — área de rede
do Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da instalação eléctrica da linha aérea a 30 kV n.º 3033, com
9796 m, com origem na SE n.º 7296 Lourinhã e término no apoio
n.º 62, freguesias da Lourinhã, São Bartolomeu dos Galegos e Reguengo
Grande, concelho da Lourinhã.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
17 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços da Energia,
F. Edgar Antão.
3000219567

Édito
Processo n.º 171/11.8/178
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, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita na
Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º,
telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — área de rede
do Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da instalação eléctrica de modificação da linha aérea a 30 kV
n.º 3033/R29 (antiga LA n.º 3013/R31), com 71 m, com origem no
apoio n.º 49 da LA n.º 3033 e término no PT n.º 107-LNH, em
Casal Prudêncio, freguesia de Reguengo Grande, concelho da Lourinhã.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
12 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços da Energia,
F. Edgar Antão.
3000219568

Édito
Processo n.º 171/11.8/179
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, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita na
Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º,
telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — área de rede
do Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da instalação eléctrica de modificação da linha aérea a 30 kV
n.º 3033/R38 (antiga LA n.º 3013), com 83 m, com origem no apoio
n.º 57 da LA n.º 3033 e término no apoio n.º 1 da LA n.º 3033/R38,
freguesia de Reguengo Grande, concelho da Lourinhã.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
12 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços da Energia,
F. Edgar Antão.
3000219570

Édito
Processo n.º 171/11.8/180
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, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita na
Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º,
telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — área de rede
do Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da instalação eléctrica de modificação da linha aérea a 30 kV
n.º 3033/R31 (antiga LA n.º 3013 /R14), com 84 m, com origem no
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apoio n.º 56 da LA n.º 3033 e término no apoio n.º 1 da LA n.º 3033/R31,
em Casal Serranos, freguesia de São Bartolomeu dos Galegos, concelho
da Lourinhã.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
12 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços da Energia,
F. Edgar Antão.
3000219571

Édito
Processo n.º 171/11.8/181
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, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita na
Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º,
telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — área de rede
do Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da instalação eléctrica de modificação da linha aérea a 30 kV
n.º 3033/R39 (antiga LA n.º 3013/R30), com 174 m, com origem no
apoio n.º 61 da LA n.º 3033 e término no PT n.º 104-LNH, em Casal
Esperança, freguesia de Reguengo Grande, concelho da Lourinhã.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
12 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços da Energia,
F. Edgar Antão.
3000219572

Édito
Processo n.º 171/11.8/182
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, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita na
Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º,
telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — área de rede
do Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da instalação eléctrica de modificação da linha aérea a 30 kV
n.º 3033/R40 (antiga LA n.º 3013/R44), com 44 m, com origem no
apoio n.º 29 da LA n.º 3033 e término no apoio n.º 1 da LA n.º 3033/R40,
para o PT n.º 165-LNH, em Casal Caldeira, freguesia da Lourinhã,
concelho da Lourinhã.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
12 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços da Energia,
F. Edgar Antão.
3000219574

Édito
Processo n.º 171/11.8/183
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, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita na
Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º,
telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — área de rede
do Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da instalação eléctrica de modificação da linha aérea a 30 kV
n.º 30331R3 (antiga LA n.º 3013/R6), com 111 m, com origem no
apoio n.º 20 da LA n.º 3033 e término no apoio n.º 1 da LA n.º 3033/R3,
para o PT LNH-C-3469, de Caçador & Ramos — Pecuária, L.da, em
Toxofal de Cima, freguesia da Lourinhã, concelho da Lourinhã.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
12 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços da Energia,
F. Edgar Antão.
3000219575

Édito
Processo n.º 171/11.8/184
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, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita na
Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º,
telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — área de rede
do Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da instalação eléctrica de modificação da linha aérea a 30 kV
n.º 3033/R23 (antiga LA n.º 3013/R11), com 137 m, com origem no
apoio n.º 48 da LA n.º 3033 e término no apoio n.º 1 da LA n.º 3033/R23,
em Casal Cesaredas, freguesia de Reguengo Grande, concelho da
Lourinhã.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
12 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços da Energia,
F. Edgar Antão.
3000219576

Édito
Processo n.º 171/11.8/185
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, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita na
Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º,
telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — área de rede
do Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da instalação eléctrica da linha mista a 30 kV n.º 3033/R42,
com 271 m, com origem no apoio n.º 52 da LA n.º 3033 e término
no PT LNH-D-0171, PT LNH-D-0171, de 400 kVa, e redes de BT
e IP adjacentes, em Reguengo Grande, freguesia de Reguengo Grande,
concelho da Lourinhã.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
12 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços da Energia,
F. Edgar Antão.
3000219577

Édito
Processo n.º 171/11.9/551
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, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na
Direcção Regional da Economia de Lisboa e Vale do Tejo, sita na
Estrada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º,
telefone: 214729500, durante 15 dias, e nas horas de expediente, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto
apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A. — área de rede
do Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da instalação eléctrica da linha aérea a 10 kV n.º 2104/R40,
com 652 m, com origem no apoio n.º 45 da LA n.º 2104 e término
no PT MFR-D-0566, PT MFR-D-0566, de 250 kVa, em Rodo, freguesia da Encarnação, concelho de Mafra.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
12 de Outubro de 2006. — O Director de Serviços da Energia,
F. Edgar Antão.
3000219578

Édito
Processo n.º 171/11.9/552
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, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 446/76, de 5 de Junho, e outros, estará patente na

