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Olá amiguinho(a)!

Eu sou a Trilobite e 
vou acompanhar-te 
na (re)descoberta 
do território onde 
vives – o Arouca 
Geopark. 
Anda comigo 
explorar tudo 
o que existe 
perto de ti! Vais 
aprender histórias 
maravilhosas, 
conhecer pedras 
misteriosas e 
cuidar de animais 
especiais!



Arouca tem 41 sítios (geossítios) muito 
importantes que contribuíram para que 
fosse classificada como Geoparque.
Une os pontos e conhece a forma do teu 
concelho. Pinta as bolas de vermelho e 
descobre os geossítios!

O Arouca Geopark é um território muito 
rico e diversificado. Vai à Loja Interativa 
de Turismo, pede o teu mapa turístico e 
parte à descoberta do teu Geoparque!
Pinta o logotipo do Arouca Geopark.



Na Serra da Freita existe uma «pedra 
que pare outras pedrinhas». Já foste 
conhecer este geossítio único no 
mundo?
Ajuda-me a descobrir o caminho para a 
Casa das Pedras Parideiras.

Há muitos milhões de anos, antes 
de existirem os dinossauros, Arouca 
encontrava-se num sítio que era mar! 
Acreditas que eu vivia no fundo do mar?  
Pinta os animais que viviam comigo.



Atualmente, eu e alguns dos animais 
que viviam comigo, somos fósseis. Se 
nos quiseres conhecer, visita o Museu 
das Trilobites Gigantes, em Canelas. 
Aproveita e acaba de colorir este fóssil 
de trilobite.

Gostavas de encontrar-me escondida 
nas rochas? Inscreve-te nas atividades 
que decorrem no teu território e poderás 
ser «Geólogo por um dia».
Termina o desenho do geólogo e pinta-o. 



No Arouca Geopark podes fazer muitos 
percursos pedestres de pequena rota 
(PR) que te ajudam a conhecer locais 
fascinantes ao mesmo tempo que praticas 
exercício físico. Anda comigo descobrir o 
PR6 – Caminho do Carteiro. 

ALDEIA DE 
RIO DE FRADES

GALERIA
DO VALE
DE CERDEIRAJá percorreste os Passadiços do Paiva? 

A partir deles vais conhecer muitos seres 
vivos. Se estiveres em silêncio e fores 
observador(a), talvez consigas ver uma 
lontra a comer um peixinho nas águas do 
Rio Paiva.
Pinta este mamífero que sabe nadar.



O lobo-ibérico está em perigo de 
extinção e somente com a tua ajuda é 
que vai conseguir sobreviver.
Rodeia uma das coisas que podes fazer 
para salvar o lobo-ibérico. Aproveita e 
pinta o animal.

No centro da vila de Arouca podes visitar o 
Mosteiro de Arouca. Há algumas centenas 
de anos viviam neste monumento monjas e 
as suas criadas. A monja mais conhecida era 
a Rainha Santa Mafalda.Pinta a sua imagem. 
Pede a um adulto que te conte a lenda das 
pegas e da Rainha Santa Mafalda.



As pessoas que viviam no Mosteiro de 
Arouca faziam muitos doces deliciosos. 
A castanha doce é um deles.
Descobre quantos conjuntos de 
castanhas doces estão na imagem.

Une os pontos e descobre um 
monumento de grandes dimensões 
construído, pelo Homem, há muitos 
anos em Escariz. É uma anta!
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Neste Portugal bendito 
Foi Arouca quem pousou 
Para o quadro mais bonito 
Que a natureza pintou 

Pintura de tanto apreço 
Que só a pode orgulhar 
Não a dá por nenhum preço 
E oferece a quem passar 

Refrão
Arouca, dos ranchos tão brejeiros 
Das ruas aos terreiros
Tu tens encantamento
E mostra garbosa aos forasteiros 
A fé de mil cruzeiros 
E a história de um convento 

Tem Arouca a albergar 
O corpo de uma rainha 
Pois jamais a quis deixar
De tanto amor que lhe tinha

Pois Arouca é tão perfeita 
Que puseram em redor 
Serras da Mó e da Freita 
Só para verem melhor 

Refrão
Arouca, dos ranchos tão brejeiros 
Das ruas aos terreiros
Tu tens encantamento
E mostra garbosa aos forasteiros 
A fé de mil cruzeiros 
E a história de um convento. 

Gostas de cantar? Pede ajuda 
a um adulto e aprende a letra 
do Hino de Arouca.
Orgulha-te em ser arouquense.




