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(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 Oeste, a que se refere o processo em epígrafe, para o estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:
Modificação da linha aérea a 30 kV, n.º 3010/R12, com 30 m, com
origem no apoio n.º 11 da LA n.º 3010 e término no PT LNH-D-0068, na Quinta Maria Gil, freguesia da Lourinhã, concelho da
Lourinhã.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
10 de Julho de 2006. — O Director de Serviços de Energia, F. Edgar
Antão.
3000222338

Éditos

trada da Portela, Zambujal, Alfragide, 2721-858 Amadora, 2.º andar
(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 Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:
Modificação da linha aérea a 30 kV, n.º 1416 L3 0365, com
2335 m, com origem no apoio n.º 3;0 da linha para o PT STR 0049D
e término no PT STR 0188D-Casal do Paúl, em Casal do Paúl, freguesia de Almoster, concelho de Santarém.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Energia,
F. Edgar Antão.
3000222346

Éditos

Processo n.º 171/14.15/310
Processo n.º 171/14.16/808
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 andar
(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 Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:
Linha aérea a 30 kV, n.º 1415 L3 0410, com 1813 m, com origem no apoio n.º 128 da linha para a SE6361 e término no PT SMG
0291-C-Pinhal da Casa Cadaval de Vodafone Portugal, em Pinhal da
Casa Cadaval, freguesia de Muge, concelho de Salvaterra de Magos.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
13 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Energia,
F. Edgar Antão.
3000222343

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 andar
(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 Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:
Modificação da linha aérea a 30 kV, n.º 1416 L3 0457, com 221 m,
com origem no apoio n.º 18 da linha de interligação entre a SE
7999 — Amiais de Cima e o PC 9188 e término no PT STR
0145 C — Amiais de Cima, de J. J. Louro Pereira, L.da, em Amiais de
Cima, freguesia de Abrã, concelho de Santarém.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Energia,
F. Edgar Antão.
3000222350

Éditos
Processo n.º 171/14.16/806
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 andar
(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 Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:
Modificação da linha aérea a 30 kV, n.º 1416 L3 0376, com
2270 m, com origem no apoio n.º 9;0 da linha para o PT STR 0013D
e término no PT STR 0189D-Atalaia, freguesia de Almoster, concelho de Santarém.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Energia,
F. Edgar Antão.
3000222345

Éditos

Éditos
Processo n.º 171/14.16/809
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 andar
(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 Vale do Tejo, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:
Modificação da linha aérea a 30 kV, n.º 1416 L3 0203, com
4624 m, com origem no PT STR 0098D e término no PT STR
0104D-Gançaria, freguesia de Gançaria, concelho de Santarém.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
10 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Energia,
F. Edgar Antão.
3000222352

Éditos

Processo n.º 171/14.16/807
Processo n.º 171/14.16/810
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 Es-

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 Di-

