
ENCONTRO NACIONAL DE A.A.S. 

 

Programa do Encontro 

11.00h – Acolhimento na Loja Intereativa de Turismo de Arouca (LITA) 

11.30h – Boas vindas no auditório da LITA 

12.00h – Apresentação do tema escolhido para o encontro. 

13.00h – Deposição de um ramo de flores no Busto de D.Bosco, no parque municipal. 

Cântico: Pai e mestre dos Jovens. 

Fotografia de grupo na escadaria monumental do Mosteiro de Arouca. 

13.30h – Almoço em espaços do Mosteiro de Arouca (antigo refeitório dos Salesianos). 

15.00h – Visita à Biblioteca memorial  D.Domingos de Pinho Brandão (salão de estudo e de 

teatro do antigo Colégio Salesiano) e momento de partilha de vivências salesianas. 

15.30h – A presença  dos salesianos em Arouca (Projeção multimédia). 

16.00h – Subida à serra da Freita onde se poderá: 

a. Admirar a queda de água da Frecha da Mizarela. 

b. Conhecer  o fenómeno raro das Pedras parideiras. 

c.  Visitar o Centro de interpretação geológica com filme em 3D (OPCIONAL) 

d. Admirar a paisagem do miradouro   do Detrelo da Malhada (ponto mais alto 

da Serra da Freita) 

19.00h – Eucaristia vespertina na Igreja Conventual: solenidade do Ascensão do Senhor.  

    Breve acolhimento ao som do órgão ibérico (1743) do Mosteiro de Arouca. 

21.30h – Espectáculo musical: Encontro de coros na LITA (espectáculo aberto ao público) 



   

Programa para o 2º dia 

10.00h – Partida para os Passadiços do Paiva.  

Como, para muitos, será difícil fazer todo o percurso (8km para cada lado) sugere-se: 

a) Entrada na Espiunca e caminhada até à ponte suspensa na praia do Vau. É um troço 

com bastante sombra e poucas subidas. Regresso ao início. 

b) Entrada na praia do Areinho e subida até à nova ponte suspensa (em construção). 

Regresso ao início. Estas modalidades de percurso evitariam o recurso ao táxi no final 

da caminhada para regressar aos carros próprios. 

c) Passadiços: percurso total  Sugere-se a entrada em Espiunca, caminhada até à nova 

ponte  suspensa e saída na ponte de Alvarenga sobre o rio Paiva. 

13.30h -Almoço em  Alvarenga. 

15.00h –Observação das obras da maior ponte suspensa do mundo sobre o rio Paiva. 

16.00h – Visita ao Museu das Trilobites onde existem exemplares das maiores trilobites do 

mundo. 

Observações: 

a) O almoço do 2º dia será também reservado pela organização, de modo a permitir a 

fruição de mais um espaço de convívio entre todos os participantes.  

b) O preço final será de 50.00€ e englobará os dois almoços, a entrada nos Passadiços 

e a entrada no Museu das Trilobites. 

c)A reserva do Alojamento ficará ao encargo de cada um. AQUI encontram muitas 

ofertas de alojamento local em Arouca. 

d)Apoio logístico local: 936258945 (José Cerca) ou jcerka@gmail.com 

e)Inscrições: fpaadb@gmail.com 

 

http://aroucageopark.pt/pt/explorar/onde-dormir/
mailto:jcerka@gmail.com

