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EDP investe 250 mil euros
em Oliveira de Frades
Obras Investimento em redes de alta tensão, média tensão, postos 
de transformação, redes de baixa tensão e iluminação pública, bem como 
na manutenção dessas mesmas redes
A EDP Distribuição, na linha
do objectivo estratégico defi-
nido para a generalidade dos
municípios, garantiu o reforço
da qualidade do serviço téc-
nico prestado no concelho do
Oliveira de Frades, tendo in-
vestido, no primeiro semestre
de 2015, cerca de 250 mil euros.
Segundo a empresa eléctrica,
o valor investido resulta do so-
matório de um valor de, apro-
ximadamente, 187 mil euros
referentes ao investimento nas
redes de alta tensão, média
tensão, postos de transforma-
ção, redes de baixa tensão e
iluminação pública e de mais
de 63 mil euros dedicados à
manutenção dessas  redes.

De acordo com a EDP Dis-
tribuição, nestes primeiros seis
meses foram executados 776
metros de rede de média ten-
são, construídos 4 novos pos-
tos de transformação, 4.068
metros de rede de baixa tensão
e iluminação pública asso-
ciada, 33 chegadas e instaladas
192 luminárias. Foram, ainda,

substituídas 107 lâmpadas.
Entre as principais obras

executadas, destaca-se a nova
linha de média tensão para o
posto de transformação Des-
triz, a ampliação e modificação
da rede de baixa tensão e ilu-
minação pública na zona dos

blocos do FFH, a renovação
dos focos de iluminação pú-
blica LED na Avenida António
José de Almeida, a ampliação
da rede de baixa tensão e ilu-
minação pública em Olheirão,
Portela ( Vilarinho ) e Souto de
Lafões.

A empresa realça ainda a
modificação da rede de baixa
tensão e iluminação pública
em Reigoso, Travassós, Ante-
las, Santa Cruz ( Arcozelo das
Maias ), Areal ( Arca ), Paranho
de Arca, Cajadães ( S. Vicente
de Lafões ), Sejães, Souto de
Lafões e Parque Industrial de
Vilarinho, a intervenção nos
postos de transformação em
Outeiro ( Ribeiradio ) e Couço
( Pinheiro de Lafões ), a subs-
tituição de 118 luminárias de
vapor de mercúrio por vapor
de sódio e a instalação de tele-
contagem em 98% dos postos
de transformação e instalações
de iluminação pública.

Relativamente às obras em
curso e outras cuja execução se
encontra planeada, há a desta-
car a substituição do posto em
transformação de Paredes Gra -
vo II e em S. Tiaguinho, a conti-
nuação da instalação de tele-
contagem nos restantes postos
de transformação e do pro-
grama de substituição de lumi-
nárias de vapor de mercúrio. |

Obras decorreram em Oliveira de Frades no primeiro semestre

Carlos Aquino distinguido com 
Prémio de Prestígio Internacional
DISTINÇÃO Na XII Gala Pré-
mio Mobis, Carlos Aquino, pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração do Grupo Aquinos,
foi distinguido com o Prémio
Mobis na categoria de Prestí-
gio Internacional, a categoria
mais alta do sector. A cerimó-
nia decorreu no Casino do Es-
toril, numa gala que foi um su-
cesso, quer pela adesão, quer
pelo número de votantes e vi-
sualizações.

Condecorado em Junho do
corrente ano, pelo Presidente
da República, com a Comenda
da Ordem do Mérito Empre-
sarial, Classe do Mérito Indus-
trial, o Grupo Aquinos subiu
novamente ao palco da Gala
de Prémios Mobis para rece-
ber e celebrar mais uma dis-

tinção. Com mais de 30 anos,
o Grupo Aquinos, líder na pro-
dução de sofás e colchões, é
hoje, em termos de tecnologia
e gestão, umas das cinco me-

lhores fábricas do mundo
nesse ramo.Na opinião de Jú-
lio Pinto da Costa, o cresci-
mento rápido e sustentado do
Grupo Aquinos, a sua capaci-

dade de penetração nos mer-
cados internacionais, o seu
ritmo de inovação e o seu nível
organizacional fazem dele um
case-study que merece ser
analisado com todo o inte-
resse, facto que parece já ter
chamado a atenção de uma
prestigiada universidade in-
glesa.

Por várias vezes galardoado
nas mais variadas categorias
do Prémio Mobis, evento que
celebra o sector do mobiliário,
do design e decoração de in-
teriores, tudo o que envolva o
lar, o Grupo Aquinos, que tem
uma unidade em Nelas, viu o
seu nome ser chamado para
receber a mais alta distinção
do Prémio Mobis – o Prémio
de Prestígio Internacional. |

Carlos Aquino foi condecorado em Junho por Cavaco Silva

Sessão “A Programação já
Chegou” com 45 inscritos
MANGUALDE O auditório da
Escola Secundária Felismina
Alcântara, em Mangualde, aco-
lheu a sessão ‘A Programação
já Chegou’, uma actividade que
contou com 45 inscritos e que
foi dinamizada pelo Centro de
Formação EduFor, inserida na
Semana Europeia da Progra-
mação, uma iniciativa da Co-
missão Europeia. 

A sessão de abertura contou
com a presença, via videocon-
ferência, de dois elementos da
ERTE/DGE, Teresa Godinho e
António Silva e com o director
do Centro de Formação Edu-
For,  José Miguel Sousa.

A equipa da ERTE/DGE re-
forçou a importância destas

actividades para os docentes
e apostada que está nesta
área, informou os presentes
de novas iniciativas regionais
agendadas para o início do
próximo ano.

Decorreram depois as três
conferências programadas,
ten  do como oradores José Mi-
guel Sousa,  João Ôlas, do De-
partamento de Engenharia
Electrotécnica da Escola Supe-
rior de Tecnologia e Gestão de
Viseu, e Manuel Figueiredo, as-
sessor informático do EduFor
e coordenador da iniciação à
aprendizagem da programa-
ção desde o 1.º ciclo do ensino
básico do Agrupamento de Es-
colas de Mangualde. |

Arte de Ana Carvalhal no
restaurante O Comercial

VISEU A artista Ana Carvalhal
está a dar continuidade ao seu
objectivo de levar a arte a es-
paços comerciais, aceitando os
desafios que lhe são colocados
pelos proprietários no que diz
respeito à inspiração para as
obras e às “telas” a usar.

No restaurante O Comercial,
na Rua do Arco, em Viseu, Ana
Carvalhal deu ‘vida’ a uma pa-
rede de grandes dimensões,

onde os clientes do espaço co-
mercial, localizado a poucos
metros do recinto da feira se-
manal, poderão agora ver de
perto um dos ‘ex-libris’ da ci-
dade, nomeadamente, a Sé Ca-
tedral, localizada no coração
do centro histórico, além da
Fonte de S. Francisco, situada
a poucas centenas de metros
do restaurante, no início da
Rua do Arco. |

Ana Carvalhal (à direita) com os proprietários do espaço 

Cision ganhou 
prémio da SIIA
DISTINÇÃO A Cision, líder glo-
bal em serviços de media in-
telligence, ganhou o prémio da
SIIA (Associação da Indústria
do Software e Informação)
para o melhor software de mo-
nitorização de informação e
media do ano 2015. 

A Cision foi seleccionada por
um júri da SIIA, concorrendo
nesta categoria com as princi-
pais soluções de monitoriza-
ção e gestão de informação do

mercado.
O prémio CODiE “Best Me-

dia and Information Monito-
ring Solution 2015” reconhece
a melhor solução para moni-
torizar e analisar conteúdo edi-
torial, social e de outras fontes
de informação. Desde 2013, a
Cision foi premiada na catego-
ria “Best Media and Informa-
tion Monitoring Solution
Award” por duas vezes, tendo
sido finalista numa terceira. |


