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OLHOS D`ÁGUA 

 

    (No dia 3 de Maio de 2010 os alunos do 7º A, acompanhados pelos respectivos professores do Conselho 
de Turma, participaram numa saída de campo na região de Penela (distrito de Coimbra), organizada pelo 
professor da disciplina de Ciências Naturais os professores responsáveis pelos os Clubes Eco-Escola e Jornal 
ETC.), estiveram lá e registaram os comentários dos alunos. 

Os alunos manifestaram algumas opiniões sobre esta experiência. 

“Em primeiro lugar saímos para um percurso sobre um terreno cársico. 
Local de grande permeabilidade e que permite a fácil entrada de água 
que vai formar o rio subterrâneo. Neste percurso a água pode ser 
contaminada com os produtos de adubagem e com todas as outras 
formas de poluição como por exemplo os esgotos provenientes das 
fossas” (Maria Loura, Marta Neves, Ruben, Vasco) 

“Visitamos o centro interpretativo do sistema espeleológico do Dueça e a gruta do Talismã, também 
conhecida por soprador do Carvalho, com o objectivo de melhor perceber e conhecer os diferentes 
percursos da água. Realizamos várias actividades de onde se salientaram a observação do sistema 

cársico, medição de coordenadas, fizemos uma incursão e visita à gruta. 
Partilhamos, a saída da gruta, fascínio e alegria. A melhor Visita de Estudo” 
(Simão, Jorge, Rodolfo) 

“ A primeira paragem foi no CISED, local onde nos ensinaram regras básicas 
para visitar o interior da Gruta, materiais a utilizar e caminhos a seguir. No 
seu interior tivemos que passar 
por uma pequena abertura, 
descemos por uma rampa 
lamacenta e rastejamos por 
debaixo de estalactites até ao 
rio subterrâneo. Andamos cerca 
de cem metros. Pelo caminho 

examinamos tanto a temperatura ambiente como a 
temperatura do rio” (Nelson, Nuno, Vera, Victória) 

“ Na parte da tarde, visitamos a exsurgência (regresso da 
água à superfície), num local chamado Olhos de Água. Este aspecto fantástico parece transbordar 
pureza…mas, não podemos esquecer que no seu percurso, até esta saída, a água acumulou uma 
quantidade de formas de poluição prejudiciais à saúde humana…” (Beatriz, Joana, Gonçalo, Jorge) 

“Foi uma experiência inesquecível disse a Joana” (Beatriz, Joana, Gonçalo, Jorge) 

Todos nós queremos deixar aqui um alerta para quem costuma ir às fontes beber água. Nós 
constatámos que nem sempre essa água se encontra nas melhores condições. É preciso saber se é 
analisada periodicamente.  



 

	  

A sua frescura pode enganar… 

	  


