
PREÇOS POR PESSOA:
LISBOA
Sócios do STEC: €60
Sócios + acompanhante: €120
Não sócio: €70
Jovens (10 aos 18 anos): €30

Crianças dos 6 até aos 10 Anos - grátis - Chamamos a 
atenção de que o percurso não é aconselhável a este escalão 
etário, sendo da responsabilidade do encarregado de 
educação o seu acompanhamento. Não é permitido o 
acesso a crianças com menos de 6 anos.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
Preencher a ficha de inscrição e efetuar o pagamento por 
cheque ou transferência.

ComuniCado
de aCtividades 

MARÇO 2022

VISITA À MAIOR PONTE PEDONAL DO MUNDO 
E AOS PASSADIÇOS DO PAIVA

Por favor, preencha o formulário e envie por:

- Correio Interno -
Secretariado Sindical STEC

Edifício Sede CGD - Av. João XXI – 1º Piso

- E-mail - joana.rodrigues@stec.pt - 933 512 514
  manuela.graca@stec.pt - 933 512 691

(NOTA: O pagamento pode ser efetuado por transferência bancária. 
Aceitamos cheques com data de 26/04)

O número de inscrições é limitado!  Garante a tua participação!

E-mail

Local de trabalho

Nome

Telefone / Telemóvel de contacto

Nº sócio VISITA À MAIOR PONTE 
PEDONAL DO MUNDO E AOS 

PASSADIÇOS DO PAIVA

Os Passadiços do Paiva localizam-se na 
margem esquerda do Rio Paiva, no con-
celho de Arouca, distrito de Aveiro. São 
8 km que proporcionam um passeio "in-
tocado", rodeado de paisagens de beleza 
ímpar, num autêntico santuário natural, 
junto a descidas de águas bravas, cristais 
de quartzo e espécies em extinção na 
Europa. 

Venha connosco num passeio à descoberta de uma das regiões mais belas de Portugal.

Inserida neste percurso situa-se a maior 
ponte pedonal suspensa do mundo. Tem 
516 metros de extensão e encontra-se 175 
metros acima das margens do rio Paiva. 
Ao atravessar a ponte podemos admirar 
a magnífica paisagem sobre a Garganta 
do Paiva e a Cascata das Agueiras, ambos 
geossítios do território UNESCO Arouca 
Geopark.

Para terminar o nosso passeio, nada me-
lhor que restaurar forças num almoço 
organizado num restaurante local onde 
iremos poder saborear o "bife à Alvaren-
ga" de vitela arouquesa e visitar alguns 
locais de interesse no local.

INSCRIÇõES Até 30 dE MARÇO

9 dE ABRILPROGRAMA
Autocarros - o STEC irá disponibilizar 2 autocarros a partir de 
Lisboa e do Porto. 

No caso de Lisboa, devido à distância do percurso a efetuar, o 
preço inclui a viagem no dia anterior e alojamento no Hotel 
São Pedro, em regime APA.

Partida de Lisboa: 8/4, pelas 18:30H (R. Arco Cego - junto às 
bombas da Galp), com regresso previsto a 9/4 pelas 21H.

Partida do Porto: 9/4, pelas 07:30H (Rua do Bolhão, 85 - junto 
à Delegação do STEC), com regresso previsto pelas 19H.

08:30H - Início do percurso que inclui a caminhada nos 
 Passadiços do Paiva e a visita à maior Ponte pedonal
 do Mundo.
13:30H - Almoço em restaurante em Alvarenga.
15:30H - Possível visita a locais de interesse na zona e fim de
 passeio.

Valor total da Inscrição €

Nº de não sócios Crianças até aos 10 anos

Nº de sócios Nº de jovens - 10 aos 18 anos

Sócio + Acompanhante

PORtO
Sócios do STEC: €30
Sócios + acompanhante: €60
Não sócio: €35
Jovens (10 aos 18 anos): €15


