
O Centro de Ciência Viva do Alviela - em Olhos de Água - Alcanena, também 

conhecido por Carsoscópio, é um espaço de ciência e tecnologia. 

Destina-se à divulgação da cultura científica e tecnológica junto do público em 

geral, sobretudo através da experimentação. 

Vamos visitá-lo e recuar 175 milhões de anos para perceber como se formou a 

nascente e a bacia, do rio Alviela, que durante muitas décadas levou a água dali 

até Lisboa. 

Antes da visita iremos percorrer algumas centenas de metros para ver a área 

envolvente à nascente. 

Daqui seguimos para o Entroncamento, onde será o almoço, tipo buffet. Segue-se 

uma visita ao Museu Ferroviário. 

O património ferroviário encontra-se disperso por vários núcleos 

museológicos, mas é no Entroncamento que se situa a sua componente principal. 

O caminho de ferro desbravou novos territórios, criou cidades, ligou comunidades 

mais ou menos longínquas, concebeu e sustentou novas ofertas e necessidades, 

mudando a forma de ver o mundo. 

E quantos sócios não se lembram de viajar pelo interior do país, nos comboios que 

circulavam nas linhas de via reduzida e que agora se encontram encerradas. 

Vai ser este património que iremos ver e/ou reviver. 

Visitas guiadas ao Centro de Ciência Viva dos Olhos de Água, em 
Alcanena, e Museu Ferroviário do Entroncamento 

19 de novembro de 2017 – domingo 

VISITA CULTURA 

FICHA DE INSCRIÇÃO OLHOS DE ÁGUA 

Inscrições até 9 de novembro. No dia 10 de 
novembro, 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. Não são aceites justificações de faltas. 

Encerradas as inscrições, não haverá devolução do 
valor, salvo se outro Sócio ocupar a vaga. 

Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt  

Local da partida: R. Ivone Silva (junto ao Hotel Zurique/estação da 
CP Entre Campos). 

Hora da partida: 7H30. 

Chegada a Lisboa: 20H00. 

Limite de inscrições: 48 (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). 

Custo: maiores de 12 anos, €20 / dos 7 aos 12 anos, €12,5 / menos 
de 7 anos, €10. 

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000035089
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