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EDITAL 

Nos termos do Decreto-lei n° 49/2015, de 10 de abril, com a retificac;ao introduzida pela 

Declarac;ao de Retificac;ao n° 26/2015, de 9 de junho, torna-se publico que deu entrada na 

APA, I.P. um pedido de utilizac;ao privativa de recursos hfdricos destinado a captar agua 

do rio Trovela, afluente do Rio Lima, no lugar de Lamezinhos, na freguesia de Feitosa, 

concelho de Ponte de Lima, com as coordenadas geograficas Hayford Gauss Militar 

M= 161 950,28 e P= 530 875,07, para produc;ao de energia eletrica utili zando 

infraestruturas hidraulicas existentes. 

A captac;ao e feita num ac;ude existente no rio Trovela, com desvio da agua para uma 

levada que passa sob o moinho, retornando novamente ao rio depois de turbinada. A 

levada existente, tern cerca de 77 m de cumprimento, 0,90m de largura e entre 0,70 a 

0,80 m de profundidade, nao estando previstas obras de reabilitac;ao. 

O moinho em pedra com 53,80 m2, implantado sob a levada na margem direita do rio 

Trovela, encontra-se em born estado, nao sendo necessario realizar obras de beneficiac;ao, 

exceto as obras para a instalac;ao do equipamento eletromecanico para a produc;ao de 

energia. 

Convidam-se todos os interessados que tenham objec;oes a atribuic;ao do referido tftulo 

para, querendo, apresentar junto da APA, I.P., por escrito as mesmas durante o prazo de 

30 dias uteis a contar da data de afixac;ao do presente Edita!. 

Para mais informac;oes complementares, os interessados deverao contactar a ARH do 

Norte, APA, I.P. sita na rua Formosa, 254, 4049-030 Porto, telefone 223 400 000, fax 223 

400 010, e-mail arhn.qeral@apambiente.pt 

Data de afixac;ao: 

2021 PORTUGAL.EU 

A Administradora Regional da ARH do Norte 

Ines Andrade 

(Solicita-se que na resposta seja indicada a referencia deste documento) 
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