32694

Diário da República, 2.ª série — N.º 222 — 12 de novembro de 2015

lhos de preparação e implementação do «Portugal 2020» nas áreas do
ordenamento do território, da reabilitação urbana e da conservação da
natureza e da biodiversidade, sendo também de destacar a relevância
do trabalho desenvolvido na preparação e acompanhamento da política
de cidades e da iniciativa Cidades Analíticas.
Estas qualidades profissionais e pessoais, aliadas a uma elevada capacidade de relacionamento e excecional trato fazem-na inteiramente
merecedora dos meus agradecimentos e do meu reconhecimento e público louvor.
20 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado do Ordenamento
do Território e da Conservação da Natureza, Miguel de Castro Neto.
209074174
Louvor n.º 1030/2015
No momento em que cesso funções como Secretário de Estado do
Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza do XIX Governo Constitucional, é com profundo reconhecimento e agradecimento
pessoal que quero expressar público louvor ao licenciado Luís José
Gonçalves Antunes, técnico especialista do meu Gabinete, pelo profissionalismo, elevado sentido de lealdade e rigor com que desempenhou
as suas funções.
A dedicação, competência e conhecimentos nas áreas da sua especialidade foram plenamente evidenciadas no acompanhamento de diversas
políticas e medidas do meu Gabinete, enquanto responsável pela área
financeira e pelo acompanhamento que assegurou nas matérias financeiras e administrativas aos organismos por mim tutelados, com particular
destaque para as sociedades de reabilitação urbana.
Dotado de elevado sentido de rigor e responsabilidade, em particular nas áreas da sua competência, bem como de uma capacidade de
relacionamento exemplar, revelou possuir as melhores características
profissionais e humanas, que em muito contribuíram para o sucesso da
minha ação governativa.
Estas qualidades fazem-no inteiramente merecedor dos meus agradecimentos e do meu reconhecimento e público louvor.
20 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado do Ordenamento do
Território e da Conservação da Natureza, Miguel de Castro Neto.
209074044
Louvor n.º 1031/2015
No momento em que cesso funções como Secretário de Estado do
Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza do XIX Governo Constitucional, é-me particularmente grato expressar público
louvor a Pedro Miguel Salgado da Silva, motorista no meu Gabinete, pela
forma com que desempenhou as suas funções, demonstrando dedicação,
profissionalismo, brio profissional e discrição.
Estas qualidades profissionais e pessoais, aliadas à sua elevada disponibilidade e trato amável que me apraz testemunhar, fazem-no inteiramente merecedor dos meus agradecimentos e do meu reconhecimento
e público louvor.
27 de outubro de 2015. — O Secretário de Estado do Ordenamento,
do Território e da Conservação da Natureza, Miguel de Castro Neto.
209074385

Vértice

4...........................
5...........................
6...........................
7...........................
8...........................
9...........................

X (m)

Y (m)

– 30443,855
– 31032,940
– 31250,880
–31847,730
– 31849,039
– 31299,866

67973,146
67852,700
67995,710
68845,770
69028,344
69024,515

Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações, por
escrito com o devido fundamento, no prazo de 30 dias a contar da data
da publicação do presente Aviso no Diário da República.
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, o requerimento e plantas de localização estão também
disponíveis na página eletrónica desta Direção-Geral.
7 de outubro de 2015. — A Subdiretora-Geral, Cristina Lourenço.
309009844
Aviso n.º 13165/2015
Faz-se público, nos termos e para efeitos do artigo 18.º do Decreto-Lei
n.º 88/90, de 16 de março, que a FELMICA — Minerais Industriais, S.A.,
requereu a celebração de contrato de concessão de exploração de depósitos minerais de quartzo, para efeito de mudança de regime para concessão
mineira, numa área denominada “Atalaia”, localizado na freguesia de
Vilar Formoso no concelho de Almeida, distrito da Guarda, ficando a
corresponder-lhe uma área de 10,4650 hectares, delimitada pela poligonal
cujos vértices, se indicam seguidamente, em coordenadas no sistema
(European Terrestrial Reference System 1989) PT-TM06/ETRS89:
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Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações, por
escrito com o devido fundamento, no prazo de 30 dias a contar da data
da publicação do presente Aviso. Subsidiariamente, no mesmo prazo de
30 dias, são convidadas outras partes interessadas a apresentarem um
pedido concorrente para efeitos no n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei
n.º 88/90 de 16 de março.
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 e plantas de localização estão também disponíveis
na página eletrónica desta Direção-Geral.
28 de outubro de 2015. — A Subdiretora-Geral, Cristina Lourenço.
309067816

Direção-Geral de Energia e Geologia
Aviso n.º 13164/2015

Aviso n.º 13166/2015

Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 3 do artigo 16.º
do Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de março, que José Aldeia Lagoa &
Filhos, S. A., requereu a atribuição de concessão de exploração de depósitos minerais de caulino, na sequência do contrato de prospeção e
pesquisa MNPP01113 publicitado em 17 de outubro de 2013 (Diário
da República n.º 201,2.ª série), numa área denominada “Vil de Matos”, constituída por um bloco, localizado na Freguesia de Antuzede
e Vil de Matos do Concelho e distrito de Coimbra e na freguesia de
Barcouço do concelho de Mealhada, do distrito de Aveiro, ficando a
corresponder-lhe uma área total de 127,8119 ha, delimitada pela poligonal cujos vértices, se indicam seguidamente, em coordenadas no
sistema PT-TM06/ETRS89:

Faz-se público, nos termos e para efeitos do artigo 18.º do Decreto-Lei
n.º 88/90, de 16 de março, que FELMICA — Minerais Industriais, S. A.,
requereu a celebração de contrato de concessão de exploração de depósitos minerais de quartzo, feldspato e lítio, numa área denominada
“Bouça do Carvalhal”, localizado na união de freguesias de Cabração
e Moreira do Lima, no concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do
Castelo, ficando a corresponder-lhe uma área de 98,4061 ha, delimitada
pela poligonal cujos vértices, se indicam seguidamente, em coordenadas
no sistema PT-TM06/ETRS89:
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– 44 623,336
– 44 078,340
– 43 819,346
– 43 675,348
– 43 674,327
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