
NASCENTE DO ALVIELA 
Os Olhos de Água do Alviela é uma das mais importantes do 
nosso país, chegando a debitar 17 mil litros pA nascente dor 
segundo, ou seja, 1,5 milhões de metros cúbicos de água por 
dia (pico de cheia). Desde 1880 até bem próximo da atualidade, 
a nascente do Alviela foi uma das principais fontes de 
abastecimento de água à cidade de Lisboa (através do 
Aqueduto do Alviela), e ainda hoje “abre portas” a um dos 
maiores reservatórios de água doce do país. 

A nascente do rio Alviela situa-se na transição entre o Maciço 

Calcário Estremenho e a Bacia Terciária do Tejo. A sua bacia de 

alimentação estende-se ao longo de cerca de 180 km2, onde a 

água percorre verdadeiros labirintos subterrâneos até chegar à 

nascente. 
O rio Alviela é alimentado durante todo o ano por uma 

nascente permanente, mas em períodos de maior precipitação 

a água é também expelida através de nascentes temporárias, 

nomeadamente por uma saída temporária de extravasamento 

situada junto à nascente principal (Olhos de Água) e por uma 

outra situada junto ao Poço Escuro. 

Mas nada melhor que uma passagem pelo Centro Ciência Viva do Alviela – CARSOSCÓPIO para compreender a importância da nascente do Alviela e sua 

envolvente natural, assim como os fenómenos geológicos que estiveram na sua origem. 

ALCANENA 

PROGRAMA 

Dia 11 – 6ªFEIRA 

Receção e estacionamento de autocaravanas a partir das 17H00 
Na Praia Fluvial Olhos de Água em Alcanena  

Coord. A  informação será enviada posteriormente. 

Dia 12 – SÁBADO 

10H00 – Passeio pedestre aos Olhos de Água 
 

 
 
12H00 – Almoço Livre  

14H30 – Visita ao Centro de Ciência Viva do Alviela 
16H00 – Assembleia Geral 
20H30 – Jantar convívio 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dia 13 – DOMINGO   

09H30 – Visitas livres 
12H00 - Almoço Livre  
 
Despedida sem hora marcada 

Ementa:    INDICAR O PRATO ESCOLHIDO 

Entradas 

Sopa 

Bacalhau à Olhos d´Água ou Abanicos de Porco 

Preto 

Vinhos,sumos e àgua  

Sobremesa e Café  

 

O acesso dos sócios às Assembleias Gerais é 

livre e não obriga à participação no encontro.  

VALOR DE INSCRIÇÃO NO ENCONTRO 

16€ p/pessoa para sócios 

20 € p/pessoa para não sócios 

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: Fazer chegar à 

Secretaria do CPA até 4 de março, inclusive, 

através do endereço eletrónico (geral@cpa-

autocaravanas.com), por carta ou pessoalmente, a 

identificação de sócio, a matrícula da autocaravana 

e o comprovativo do pagamento da inscrição, sem 

o que não será considerada a inscrição. 

FORMA DE PAGAMENTO: Por transferência 

bancária: IBAN- 50003506980001451653050 

(CGD) – não esquecer de enviar comprovativo 

da transferência dentro do prazo; Pessoalmente 

ou por envio de cheque: endossado ao CPA e 

recebido na secretaria da Associação na Rua Luís 

Sttau Monteiro, Lt C3 Lj C3A A  Bairro dos Alfinetes 

– Marvila 1950-373 LISBOA até ao dia 4 de março, 

inclusive, Não se aceitam inscrições e 

pagamentos no local. 

NOTAS: 

Durante o encontro serão observadas as normas a 

que obedece o estacionamento e comportamento 

adequado a cada local.  

O CPA não se responsabiliza por danos e/ou 

prejuízos materiais ou pessoais quer dos 

associados, quer de terceiros.  

Informações suplementares: através da Secretaria 

do CPA (218983137), no horário de atendimento 

ao público (15:00 às 18:00). 

O programa pode estar sujeito a alterações. 

ACONSELHA-SE CALÇADO 

APROPRIADO PARA CAMINHADA 
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