VISITA

CULTURA

Visita guiada ao LABORATÓRIO NACIONAL DE
ENGENHARIA CIVIL - 7 de setembro de 2018 – sexta-feira

Quem passa na Avenida do Brasil geralmente repara no hospital Júlio de Matos, pela grande dimensão
que tem a sua área envolvente mas, ao lado daquele hospital, há um outro edifício, com o nome LNEC
que, embora tendo alguma dimensão, não é tão notado, apesar da sua grande importância para o país.
Trata-se do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, de que certamente já todos ouviram falar.
Vai ser este Laboratório que visitaremos no dia sete de setembro.
É de realçar o núcleo dedicado à hidráulica, onde iremos ver as maquetas de diversas barragens que ali
foram ensaiadas.
E como já visitámos, in loco, as barragens do Lindoso e do Castelo de Bode, iremos desta vez ver
muitas barragens, mas em miniatura.

NOTEM MUITO BEM:
- No LNEC não há visitas ao fim-de-semana;
- Contudo, em outubro, e no âmbito das comemorações do 70º aniversário daquela
casa, haverá visitas guiadas, abertas ao público, nos dias 13 e 20 (sábados);
- Para os Sócios que não poderem ir durante a semana, estejam atentos ao site do
LNEC, para fazerem a inscrição, logo que seja possível.

Hora de início: 15H;

Custo: grátis;

Inscrições até 21 de agosto. No dia 22 de agosto, o
Clube colocará no site o nome dos associados cujas
inscrições forem consideradas. Não é válida
nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube.
Após divulgação no site e caso não possa
comparecer, avise de imediato o Clube ou o
Seccionista.

Local da visita: Avenida do Brasil, nº 101, em Lisboa.

Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt

Hora Final prevista: 17H;
Limite de inscrições: 25 (ao efetuar a inscrição pode aparecer
a informação que já se encontra esgotado, mesmo assim não
deixe de confirmar a sua inscrição, porque se houver
desistências poderá sempre ocupar essas vagas);

LNEC

FICHA DE INSCRIÇÃO

