
      
 

Visita ETAR Alcântara – Avenida de Ceuta 

 

A ETAR de Alcântara é um dos 3 subsistemas de tratamento da região de Lisboa e 

recebe atualmente as águas de mais de 700 mil habitantes desta região! 

Data: 10 de março de 2017 

Local: ETAR Alcântara – Avenida de Ceuta 

Início: Inicio e final da visita às 10:30 e as 12:30 respetivamente. 

Duração: 2 horas 

Nº Máximo de participantes: 22 

Pontos de Encontro: 

• Marquês 

09h00 - Encontro no metro do Marquês; 

 - Apanhar o metro no Marquês de Pombal, linha amarela (direção Odivelas); 

 - Sair na estação de Entre Campos e em seguida percorrer a Avenida da 

República até à estação de comboios; 

09h52 – Partida do comboio em direção a Alcântara; 

10h05 – Chegada do comboio a Alcântara; 

 - Percorrer o percurso em falta até ao ponto de encontro na entrada da ETAR; 

10h20 – Ponto de encontro final; 

 

• Alameda 

09h00 – Encontro no metro da Alameda; 

 - Sair em direção à estação de comboios de Roma-Areeiro; 

09h50 – Partida do comboio em direção a Alcântara; 

10h05 – Chegada do comboio a Alcântara; 

 - Percorrer o percurso em falta até ao ponto de encontro na entrada da ETAR; 

10h20 – Ponto de encontro final;  

 

 

 



      
 

• Ponto de Encontro no Local: 

10h20 – Ponto de encontro na porta da ETAR Alcântara – Avenida de Ceuta. 

Em cada um dos pontos de encontro deverá estar um membro responsável do Fórum 

Civil, para auxiliar os participantes. 

Chegada: Prevista para as 13:15 na Ordem dos Engenheiros-Av. António Augusto de 

Aguiar, 3D. Os participantes poderão acompanhar os elementos do Fórum Civil que 

farão o percurso ETAR-Ordem dos Engenheiros. 

Atenção: todos os participantes têm de ler as regras de 

segurança da visita disponibilizadas no site do ENEEC! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminho a pé entre o Lisbon 

Landscape Hostel e o ponto de 

encontro 

Metro da Alameda em relação ao 

aos hosteis Aykibom e Nicely 

Hostel 

Estação Alcântara-Terra - ETAR 

Estação de metro Entre Campos 

– Estação de Comboios 

Alameda – Estação de comboios 

Roma-Areeiro 


