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Chama-se DRHYVE, é um posto 
portátil de abastecimento pio-
neiro em Portugal e serve para 
veículos movidos a fuel-cells.

O projeto foi pensado, desen-
volvido e construído pela empre-
sa leiriense PRF Gas Solutions: 
marca nascida há três décadas 
enquanto instaladora de redes 
de gás que trabalha agora no hi-
drogénio verde. 

Instalado em Cascais, o pri-
meiro posto possui capacidade 
para abastecer veículos pesados 
e ligeiros a 350 bar, sendo que 
“alimenta” atualmente dois au-
tocarros de fabrico nacional e 
um automóvel ligeiro, divulgou 
a empresa em comunicado. 

No futuro, a PRF pretende 
abastecer ligeiros a 700 bar e ex-
pandir o número de postos bem 
como unidades GNC/GNL. Já em 
curso, está o segundo posto que 
embora “não tenha produção pró-
pria”, a empresa explica que está 
a projetar postos com essa carac-
terística e com local de hidrogé-
nio, de forma a tornar os sistemas 
“totalmente autónomos”.

PRF constrói 
primeiro posto 
portátil  de 
abastecimento de 
hidrogénio 
em Portugal

“Revive o teu dia, instantanea-
mente” é o mote da empresa The 
Social Wedding Portugal, criada 
por Pedro Batalha e Sofia Verdas-
ca, da Marinha Grande.

Foi da experiência pessoal 
do casal que nasceu a ideia 
de  desenvolver um serviço de 
animação digital pensado “ex-
clusivamente para os noivos e 
convidados”. Neste projeto, The 
Social Wedding Portugal cria 
uma página de Instagram para o 
casamento, onde ao longo do dia 

vão sendo publicadas fotografias 
profissionais do evento, de forma 
a eternizar o momento em pou-
cos segundos, não sendo neces-
sário esperar várias “semanas ou 
meses” pelos álbuns fotográficos. 
Trata-se de um trabalho que pre-
tende “complementar os serviços 
de fotografia e vídeo já existen-
tes”, explica Pedro Batalha.

Mas mais do que captar o 
dia do casamento, a intenção é 
registar todos os momentos as-
sociados, desde as semanas de 

preparação anteriores ao “dia D” 
à cerimónia propriamente dita, 
acrescenta Sofia Verdasca.

Apesar da oferta ilimitada de 
serviços nesta área, o projeto do 
casal da Marinha Grande é úni-
co no país e garante colmatar a 
lacuna da “rede social dos casa-
mentos”. 

Os serviços deste projeto estão 
presentes em www.thesocial-
wedding.com e a agenda para 
eventos está disponível até ao 
final do ano.

Casal da Marinha 
Grande cria 
serviço para 
eternizar 
casamentos nas 
redes sociais

A colheita da maçã de Alcobaça 
IGP (Indicação Geográfica Prote-
gida) arrancou no passado dia 10 
com as variedades vermelhas do 
grupo Gala. Depois de milhares 
de testes, a maçã de Alcobaça foi 
considerada “apta” para consumo, 
estando disponível nas lojas desde 
15 de agosto. “Máxima qualidade, 
sabor e riqueza nutricional” são 
os parâmetros conquistados por 
este fruto tão típico da região (e 
do país).

A Associação dos Produtores 
de Maçã de Alcobaça aponta o 
fim da colheita para início de no-
vembro e estima que dos cerca 
de 100 milhões de quilos de maçã 
produzidos na região Oeste, 50 
milhões terão as “condições obri-
gatórias de qualidade externa e 
organolética” para o processo de 
certificação em vigor.

Maçã de Alcobaça 
está de regresso 
com “máxima 
qualidade”


