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No passado dia 18 de Março de 2015, os alunos das turmas A e B, do 11ºano, do curso de 

Ciências e Tecnologias, no âmbito da disciplina de Biologia e Geologia, realizaram uma visita de 

estudo às Grutas de Mira De Aire e ao Carsoscópio, com o objetivo de aprender e aprofundar 

conhecimentos sobre a área de Geologia. 

A visita começou nas Grutas de Mira De Aire que fazem parte de uma grande rede de galerias 

com mais de 11 Km de extensão, constituindo um dos mais importantes sistemas subterrâneos 

do Maciço Calcário Estremenho. A Gruta foi descoberta em 1947, e abriu as suas portas ao 

turismo em 11 de Agosto de 1974. Em 2010, as Grutas de Mira De Aire foram eleitas como uma 

das 7 maravilhas de Portugal.  

Em seguida os alunos seguiram a sua viagem até ao Carsoscópio, Centro Ciência Viva, no qual 

puderam conhecer um pouco melhor a paisagem calcária, por contacto direto e com a 

visualização de dois filmes. Um sobre a formação do local de Alviela, a qual terá sido há 185 

milhões de anos atrás, e outro sobre certas “curiosidades Geológicas do local. Depois d e 

explorar várias atividades interativas do Centro Ciência Viva, houve uma visita guiada, na qual a 

geóloga Cristina Rito explicou como se formou o rio Alviela e as grutas onde nasce o rio, 

fornecedor de água potável a Lisboa. A geóloga também referiu a formação de certas rochas no 

local, e o porquê da região ser rica em calcário.  

Perto do final da tarde, quando a visita acabou e os alunos seguiram de regresso a Almada, 

enriquecidos com conhecimentos em relação a vários aspectos geológicos e também com 

curiosidades que antes não eram conhecidas. Os alunos gostaram da viagem que lhes 

possibilitou conhecer melhor o país e (re)descobrir lugares geologicamente belos como a região 

de Mira de Aire. 
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