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Sábado, 15 de Outubro    

V7 – Defesa militares de Lisboa: depois da Restauração 

Depois das muralhas dionisinas e dos sucessivos acrescentos 
de novos panos de muralhas durante a segunda dinastia, 
diríamos que foi com a dinastia filipina que houve necessidade 
de repensar a estratégia defensiva da cidade. Mas a 
verdadeira defesa veio a desenvolver-se na sequência da 
Restauração, até como garante da Independência 
relativamente à potência anexante. Quantos conhecerão a 
enorme quantidade de fortes e fortins construídos para 
assegurar a defesa do litoral no acesso à cidade ? Será um 
bonito percurso pela Marginal até chegarmos à cidade a 
tentarmos compreender essa linha de defesa e a abrir-nos perspectivas para conhecermos outras linhas de 
defesa futuras…. 

 

 

Sábado, 12 a Domingo, 13 de Novembro  

V8 – Um bocadinho de Oeste: de Sines a Aljezur 

O oeste alentejano e o sudoeste vicentino têm muito para nos 
mostrar. Não é possível conhecer tudo de uma vez. Desta vez 
vamos percorrer o litoral entre Sines e Aljezur. Para outra 
altura teremos… mais um bocadinho de Oeste. 

 

 

Sábado, 17 de Dezembro    

V9 – Fregs de Lisboa – Parque das Nações 

A mais jovem das Freguesias de Lisboa trouxe-nos o 
modernismo e o arrojo das novas ideias. 

Para nós o eterno questionamento: deve uma cidade permitir 
a intrusão de elementos modernos na urbe consolidada ? Ou 
deve, pelo contrário, preservar a arquitetura do edificado e 
permitir sim o surgimento da inovação nas novas áreas ? A 
grande premissa estará sem dúvida na qualidade do que 
merece ou não preservar. E, infelizmente para nós, para 
alguns pensam que há demasiado pouco a merecer a 
preservação. 

O skyline do Parque das Nações é, já, um dos ex-libris de Lisboa. Vamos analisar alguns dos edifícios, o 
modelo urbanístico, a integração na nossa cultura. Sem dogmas, sem preconceitos, mas com capacidade 
critica. A avaliação final ? Será a que cada um quiser fazer. 

 
 

Todas as Visitas são sujeitas a inscrição prévia: 
mínimo de 2 semanas para as que não compreendem dormidas 
mínimo de 2 meses para as que compreendem dormidas 
 

O preço é dependente do número de participantes, que será 
no mínimo de 25. 
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Sábado, 14 de Janeiro    

V1 – Rota das Descobertas em Lisboa 

 

Um percurso a pé e de transportes públicos a 
descobrir a cidade dos descobrimentos desde 
as realidades às celebrações. O caminho 
desde os estaleiros e a habitação dos 
marinheiros até ao lugar da comemoração dos 
sucessos 

 

 

 

Domingo, 29 de Janeiro a Segunda 6 de 
Fevereiro  

GR1 – Os mistérios do antigo Egipto 

O Egipto, o seu legado faraónico e as suas 
surpresas incluindo uma viagem pelo Nilo 
onde nas suas margens se multiplicam 
templos e túmulos que nos fazem viajar entre 
o mistério e o fascínio. Nesta viagem de 10 
dias, visitaremos ainda a cidade de Alexandria 
e os seus principais locais de interesse. 
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Sábado, 4 de Março     

V2 – Parque Natural da Arrábida 

 

E o mundo aqui tão perto… 

O ex-libris dos ecossistemas mediterrânicos 
à espera de uma visita sempre maravilhosa, 
de autocarro e a pé, em que se aprende 
muito sobre estes ecossistemas, quer sob o 
ponto de vista faunístico quer sob o ponto de 
vista florístico. 

 

 

 

 

Sábado, 1 a Quinta, 6 de Abril  

V3 – N2 – a) Centro Norte – Tejo e Zêzere 

 

A N2 tem sido um convite para muitos, 
sobretudo pelos “sítios” que vai revelando. 
Vamos conhecê-la por troços, em torno das 
bacias hidrográficas dos principais rios. 
Desta vez… as bacias do Zêzere e do Tejo 
Internacional. 

 

 

 

 

 

 

Quarta, 7 a Terça, 13 de Junho  

V4 – Alsácia, Lorena e a Borgonha 
dos Templários 

 

Será que Portugal começou em França 
? 

A verdade é que a nossa independência 
foi adquirida graças à teimosia do filho de um Borgonhês… 

Este canto da atual França, já foi berço cultural 
dos Templários e tem sido sempre tão 
disputado pela Alemanha. 

A ideia é visitarmos um local particularmente 
belo, mas numa visita às raízes do nosso 
próprio país. 

Aproveitando os Feriados de Junho…. 

 

 



 

Sábado, 26 de Agosto 

V5 – Dinossauros do Oeste 

 

Continuam a encontrar-se mais 
esqueletos e outros vestígios de 
dinossauros em Portugal. No Espichel, 
em Pombal, na Lourinhã… 

Em torno da Lourinhã, há um Museu, um 
Dinoparque, e há as próprias jazidas de 
onde se retiraram os materiais e que nos 

têm permitido saber mais e mais sobre estes animais cujo desaparecimento está tão 
envolto em mistério.  

Um percurso para saber mais sobre a história da Terra, num local afinal tão perto de nós. 

 

 

Sábado, 23 de Setembro a Quarta 4 de Outubro  

GR2 – Oeste do Canadá e Alasca 

 

A Columbia Britânica é a província do 
Canadá que confina com o Oceano 
Pacífico. 

Ela alberga talvez as mais belas paisagens 
do planeta: por um lado as Rocky 
Mountains, mas por outro os lagos de 
Montanha, uma floresta particularmente 
bela quando as suas cores Outonais se 
revelam, e um litoral… magnífico… 

Uma viagem que inclui Vancouver, mas também inclui o Parque nacional dos Glaciares e 
o Estado americano mais ao Norte e mais frio: o Alasca. 

 

 

 

 

Sábado, 28 de Outubro   

V6 – Peniche e arredores 

 

Uma ilha… convertida em Península, as 
rochas a contarem-nos a história 
geológica do lugar. Plantas, animais, 
gente… Histórias bem mais humanas de 
naufrágios e de riquezas afundadas á 
espera de serem descobertas… 

 

 

 

 



 

 

 

Sábado, 16 de Dezembro    

V7 – Fregs de Lisboa – Mouraria e Costa 
do Castelo 

Talvez o mais pobre dos bairros de Lisboa 
foi-se progressivamente convertendo 
também no mais cosmopolita das suas 
vizinhanças. 

É curioso porque, numa simples visita 
compreendemos a Lisboa mourisca, a 
Lisboa medieval e a Lisboa atual. Esta 
colonização pelos novos imigrantes 
mostram-nos como seria a Lisboa das Descobertas, com os povos que chegam de 
paragens nunca antes adivinhadas. 

Um percurso agradável para Dezembro, num lugar tão conhecido e com tantas coisas 
desconhecidas para agora aprendermos…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O presente programa é uma proposta e está ainda aberto a novas sugestões / alterações 
 
 

Todas as Visitas são sujeitas a inscrição prévia: 
mínimo de 2 semanas para as que não compreendem dormidas 
mínimo de 2 meses para as que compreendem dormidas 
 

O preço é dependente do número de participantes, que será 
no mínimo de 25. 
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