30 146

Diário da República, 2.ª série — N.º 246 — 26 de Dezembro de 2006 (Parte Especial)

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:

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 0286, com
1656 m, com origem no PT STR 0146D e término no PT STR
0147D-Casais do Norte, em Casais do Norte, freguesia de Alcanede,
concelho de Santarém.

Linha aérea a 30 kV, n.º 1420 L3 0093, com 742 m, com origem
no apoio n.º 4 da linha de interligação para o PT VNB 0033D-Casal
Seiço e término no PT VNB 0063C-EN. 110, de EP — Estradas De
Portugal, E. P. E., freguesia de Atalaia, concelho de Vila Nova da
Barquinha.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
21 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Energia,
F. Edgar Antão.
3000222340

Éditos

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
23 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Energia,
F. Edgar Antão.
3000222347

Processo n.º 171/14.16/830

Éditos

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:

Processo n.º 171/15.6/461

Modificação da linha aérea a 30 kV, n.º 1416 L3 0284, com
1959 m, com origem no apoio n.º 15 da linha de interligação entre a
SE de Alcanede e a SE de Tremês e término no PT STR 0146D-Vale
do Carro, em Vale do Carro, freguesia de Alcanede, concelho de Santarém.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

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. — A. R.
Península de Setúbal, a que se refere o processo em epígrafe, para o
estabelecimento da seguinte instalação eléctrica:
Linha mista a 15 kV, ST15-19 Moita-Fonte da Prata I, com
693 m, com origem na SE60-314 Moita e término nos postos de transformação da Quinta da Fonte da Prata, para alimentar o PTC
MTA379 Minipreço (Vale de Grou), em Fonte da Prata I, freguesia
de Alhos Vedros, concelho da Moita.

21 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Energia,
F. Edgar Antão.
3000222342

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.

Éditos

24 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Energia,
F. Edgar Antão.
3000222341

Processo n.º 171/14.20/84
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 mista a 30 kV, n.º 1420 L3 0014, com 90 m,
com origem no apoio n.º 26 e término no PT VNB 0007D-Vila Nova
da Barquinha, freguesia e concelho de Vila Nova da Barquinha.
Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do prazo citado.
23 de Novembro de 2006. — O Director de Serviços de Energia,
F. Edgar Antão.
3000222344

Éditos
Processo n.º 171/14.20/85
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Direcção-Geral dos Transportes Terrestres
e Fluviais
Delegação de Transportes de Lisboa
Edital
A Direcção-Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais faz saber
que Barraqueiro Transportes, S. A., com sede na Avenida de Santos e
Castro, sem número, 1750-265 Lisboa, contribuinte n.º 502514019,
concelho de Lisboa, distrito de Lisboa, requereu a concessão de uma
carreira regular de passageiros, entre Arruda dos Vinhos-Bucelas
(p/ Santiago e Arranhó).
Nos termos do 1.º do artigo 101.º do Regulamento de Transportes
em Automóveis aprovado pelo Decreto n.º 37 272, de 31 de Dezembro de 1948, todas as entidades interessadas podem manifestar-se sobre
a concessão requerida, no prazo de 60 dias a contar da data da presente publicação, para o que podem consultar o respectivo processo
na Delegação de Transportes de Lisboa, sita na Rua do Tenente Espanca, 22, 24, Lisboa.
22 de Novembro de 2006. — Pela Directora da Delegação de Transportes de Lisboa, a Chefe da Secção de Exploração, Maria Fernanda
Pinto.
3000221172

