OBRAS DO SISTEMA ELETROPRODUTOR DO TÂMEGA

Visita Técnica CPT | 22 de maio de 2019
PROGRAMA

A Comissão Portuguesa de Túneis e do
Espaço Subterrâneo da Sociedade
Portuguesa de Geotecnia organiza, em
associação com a Ordem dos
Engenheiros, uma visita técnica às
obras da Central Hidroelétrica de
Gouvães e da Barragem de Daivões
no dia 22 de maio de 2019.
A Comissão Organizadora
CPT
Notas:
1 - Os participantes deverão levar
equipamento EPI próprio: capacete, colete
refletor e botas de proteção.
2 – Número máximo de participantes: 30
Aceitação por ordem de confirmação de
pagamento.
3 - Data limite para aceitação da inscrição
com partida de Lisboa com inclusão de
bilhete de comboio: 24 de abril (após esta
data não se assegurará a compra de bilhete
de comboio): informação necessária i)
nome completo, ii) n.º CC e validade.
4 - A Sociedade Portuguesa de Geotecnia
reserva-se o direito de cancelar esta
iniciativa, se o número de inscrições for
insuficiente.

07:00 Saída de Lisboa, Estação Oriente (CP),
comboio AP 131
10:00 Partida de autocarro, Estação de
Campanhã
11:30 Apresentação geral da obra (Iberdrola)
12:30 Vista panorâmica do projeto desde a
chaminé de equilíbrio de Gouvães
13:00 Almoço
14:30 Visita técnica à obra em construção
(conduta forçada em vala, caverna de
Gouvães, barragem de Daivões)
18:00 Regresso de autocarro, destino Estação
de Campanhã
20:40 Regresso a Lisboa, comboio AP 136
INSCRIÇÃO
Por correio eletrónico para o secretariado da SPG
Lisboa*
Porto
Sócios SPG/Membros OE € 65,00*
€ 40,00
Não sócios e não membros € 80,00 *
€ 55,00
Estudantes equiparados a sócios
* No caso de não incluir o bilhete de comboio o valor
da inscrição será reduzido em 25€
SECRETARIADO
Catarina Luís
SPG, a/c LNEC
Av. do Brasil 101 • 1700-066 Lisboa • PT
tel. 21 844 38 59 • e-mail spg@lnec.pt
IBAN PT50 0035 2167 0000 4717 0306 5

