SPGL – Departamento de Professores e Educadores Aposentados

Visita cultural a S. João da Madeira, Arouca GeoPark, Arouca e Ponte 516 –
28 a 30 Abril 2022
Conheça a herança industrial de São João da Madeira e ainda as maravilhas da vila de Arouca e da
região circundante, nas quais se incluem os geossitios do território UNESCO Arouca GeoPark e a Ponte
516 localizada a 175 metros de altura e que possui 516 metros de comprimento, ao longo dos quais
poderá desfrutar de deslumbrantes vistas sobre a Garganta do Paiva e a Cascata das Aguieiras

Programa
28 ABRIL – Lisboa – S. João da Madeira – Arouca
08h – Partida de Sete Rios, junto ao jardim zoológico, em direção a São
João da Madeira, cidade pioneira no turismo industrial.
Chegada e início das visitas na Torre da Oliva, um enorme complexo
modernista construído na década de 1930, um monumento à Indústria
Portuguesa.
Almoço em restaurante local
De seguida, visita ao Museu do Calçado onde se une a qualidade das mãos experientes do ofício e a
criatividade dos novos designers. Aqui e no Museu da Chapelaria apreciaremos a Exposição “Amália
Mulher” que apresenta pela primeira vez cerca de uma centena de chapéus, sapatos, vestidos e outros
acessórios de moda da fadista, pertencentes à fundação que tem o seu nome. Esta mostra inédita está
patente até 14 de agosto.
Terminaremos as visitas no interior da famosa Fábrica de Lápis Viarco.
Jantar e alojamento no Hotel S. Pedro*** em Arouca.
29 ABRIL - Arouca – Serra da Freita – Arouca
Saída para a Serra da Freita e estaremos no Arouca GeoPark, um verdadeiro
museu geológico a céu aberto que nos permite recuar mais de 500 milhões de
anos. Visita à Rota dos Geossítios, isto é, sítios de interesse geológico que
se destacam pela sua singularidade e valor, sob o ponto de vista científico,
didático e turístico, e passeio pelas Aldeias Tradicionais, que guardam e
projetam para o futuro a memória de quem aqui viveu e vive. Iniciaremos as
visitas pelo Campo de Dobras da Castanheira, curioso geossítio onde as
rochas se apresentam intensamente dobradas; Casa das Pedras Parideiras –
Centro de Interpretação onde poderemos compreender as rochas enigmáticas
que aqui se apresentam e contemplar um fenómeno de granitização único no Mundo; Miradouro da
Frecha da Mizarela, queda de água natural projetada pelo Rio Caima com mais de 60 m de altura;
terminamos com a Panorâmica do Detrelo da Malhada onde poderemos observar uma incrível vista de
360º a Norte, as elevações do Gamarão, o vale do Paiva, a serra de Montemuro, o encaixe do vale do
Douro, as serranias da região de Valongo e as minhotas até ao Gerês. Para ocidente, a região litoral
entre Espinho e o Porto e, a oriente, destaca-se o Côto do Boi, a serra da Arada, onde surge,
proeminente, S. Macário e ainda a serra do Marão.
Almoço em restaurante local
Regresso ao centro de Arouca e visita a dois dos seus mais
importantes monumentos: o Museu Municipal de Arouca, espaço
de memória que comprova que Arouca nunca abandonou a sua
matriz rural, antes fez dela parte fundamental da sua identidade e o

Mosteiro de Santa Maria de Arouca, monumento nacional desde 1910 e a maior construção granítica
do seu género em Portugal. Destaque para a Igreja, o Claustro, Cadeiral, Sala do Capítulo e Cozinha.
Visita ao Museu de Arte Sacra, considerado um dos melhores museus particulares de arte sacra em
toda a Península Ibérica, reunindo múltiplos objetos de culto, paramentos, manuscritos litúrgicos,
mobiliário e peças raríssimas de escultura, pintura, tapeçaria e ourivesaria. De seguida visita à Casa de
Doces Conventuais com degustação e terminaremos na Srª da Mó, onde desfrutamos de uma bela vista
panorâmica de Arouca.
Jantar e alojamento no Hotel S. Pedro*** em Arouca.
30 ABRIL – Arouca – Alvarenga – Lisboa

Saída para prosseguimento da viagem para Alvarenga e, no percurso,
visita ao Museu das Trilobites – Centro de Interpretação Geológica de
Canelas que possui uma singular coleção de fósseis recolhidos nas
ardósias aflorantes da área envolvente, formados há cerca de 465
milhões de anos. O acervo de trilobites contém espécimes que
correspondem aos maiores exemplares do Mundo. Continuação para a
Ponte 516 Arouca, que liga Alvarenga a Canelas e é, atualmente, a
maior ponte pedonal suspensa do Mundo. Aqui poderemos testemunhar um verdadeiro prodígio
da engenharia e deliciarmo-nos com vistas deslumbrantes sobre a Garganta do Paiva e a
Cascata das Aguieiras, ambos pertencentes aos 41 geossítios do território UNESCO Arouca
GeoPark. O acesso à Ponte 516 é feito a pé, através de um trilho devidamente identificado de
aproximadamente 1.200 m de distância.
Almoço do afamado bife de Alvarenga.
Regresso ao autocarro e continuação da viagem até Lisboa.
Preço por pessoa em quarto duplo: 320€
Suplemento de quarto individual: 45€
O preço por pessoa inclui:
- transporte em autocarro para todo o percurso indicado;
- visitas guiadas e entradas nos locais indicados;
- 3 almoços e 2 jantares com bebidas incluídas;
- alojamento e pequeno-almoço no Hotel S. Pedro*** em Arouca;
- seguro de viagem.
Inscrições até 28 de março para: brauliolmartins@gmail.com

SPGL – Departamento de Professores e Educadores Aposentados do SPGL

Visita Cultural a S. João da Madeira – 28 a 30 Abril
Ficha de Inscrição
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Telm.:
Acompanhante:
Preço / pessoa - 320€ / 365€

total a pagar:

Pagamento por transferência bancária para o NIB da agência Portugal With:
0035 0278 0002 2614 9304 7

