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 PROGRAMA  
 
 
 
 
 

 
 

Todos nós temos destinos de sonho. 
Todos nós gostaríamos de um dia poder conhecer em particular certos sítios 
maravilhosos do mundo em que vivemos. 
Infelizmente nem sempre as possibilidades económicas permitem a concretização 
desses sonhos pelo menos tão depressa quanto desejaríamos. 
Este nosso programa procura concretizar alguns desses sonhos. 

 
 

 Como funciona o Programa 

  
 

1. Existe uma bolsa de destinos aberta à inscrição dos interessados. 
2. Os interessados inscrevem-se mediante uma sinalização com 100 €uros. 
3. Logo que reunido um grupo de 30 potenciais participantes (interessados) será 

convocada uma reunião para se definirem os programas com maior rigor: 
número de dias, datas de realização, pontos focais… 

4. Inicia-se então um segundo processo de divulgação, aberto a todos, com um 
programa (calendário, itinerário e preços fixos), com uma antecedência mínima 
de 3 meses e com possibilidade de pagamento em tranches. Aos interessados 
que agora se vejam impossibilitados de participar e que por isso queiram 
desistir será devolvida a inscrição total. Àqueles que queiram continuar será 
solicitada uma segunda tranche. 

5. E o nosso contributo está dado para o sonho se concretizar… 
 

 

 Quem se pode inscrever 

  
 

Porque envolve seguros e responsabilidades acrescidas, este programa só se 
destina a sócios. Quem o não é, terá oportunidade para se fazer ! 

 
 

 Como decorrem as Viagens 

  
 

As viagens raramente incluem alimentação, pressupondo-se que, na maioria, os 
almoços serão de pic-nic e os jantares livres. Os preços incluem sempre todas as 
deslocações, todas as dormidas, todas as entradas em grupo e guia da visita (da 
SETA ou contratado, se necessário). 
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Próximas 

  
 

 

13 a 18 de Abril de 2019 

CHIPRE 
 

Chipre, um país, uma ilha, no coração do Mediterrâneo. 
A antiguidade clássica passou por aqui. 
Já tivemos outras experiências de viagem neste contexto 
ecológico e cultural, mas Chipre tem aspectos muito 
peculiares. 
Para começar, podemos referir uma ocupação civilizada que 

vem desde 10.000 aC. Depois uma ocupação Micénica muito 
importante, ocupações várias, inclusive por parte da França, 
do reino de Veneza, pelos Otomanos, pelos ingleses,… 
Cada povo deixou as suas memórias e os seus saberes e 
valores culturais, de que resulta evidentemente este pot-
pourri que é o litoral do mediterrâneo. 
Uma visita a Chipre faz-nos recordar as viagens por este 
Mare nostrum, e pelas maravilhas descritas por navegadores 
e expedicionários fenícios, gregos, romanos, egípcios, sirios, 
turcos,…. 
São paisagens deslumbrantes, praias de sonho, imersão 
numa cultura impar. 
Certamente uma visita a não mais esquecer num país cheio de segredos para muitos de nós. 
 

Encontro: Aeroporto      13 de Abril                          Final: o mesmo         18 de Abril 
Tipo de Percurso: 6 dias a pé e de autocarro, na cidade e no campo     Dificuldade: fácil 

 
 

 
 
 
 

20 a 31 de Julho de 2019 

A MONTANHA DAS MONTANHAS:  

TIBETE, NEPAL E BHUTÃO 
 

Subir a uma montanha é sempre uma 
vitória individual ! 
Se descermos à nossa abordagem 
mais animal, a procura do local onde 
nascem os rios, sempre foi um objeti-
vo que nos aproximou das origens e 
dos deuses. 
Os habitantes das Montanhas são 
gente forte, franca e honesta capaz de 
resistir à maior agressão do clima, … 
Por que será que está 
aqui tão perto a origem 
do Budismo ? 
Mas voltando ao 

concreto: paisagens deslumbrantes, banhos de uma cultura diferente da 
nossa, (que nos permitirão pensar nas diferenças de valores), países 
completamente fora da nossa esfera de conhecimentos mais 
próximos… 
Só não vamos subir ao Everest ! 
Encontro: Aerop.de Lisboa 20 de Julho            Final: o mesmo      31 de Julho   Dificuldade: média  
Tipo de Percurso: 12 dias completos em percursos a pé e de autocarro, chegando e regressando por avião 
 

 
 

 
 

Capitais Europeias sugeridas: 

PRAGA 
Cidade cultura, cidade 
beleza. Atual capital da 
Rép. Checa, possui um 
passado marcado pela 
história  

BUDAPESTE 
A capital da Hun-
gria foi marcante 
durante o Império 
Austro-Hungaro. 

 

ROMA 
A capital italiana atrai-nos pelo ro-
mantismo, pelo passado na Anti- 
guidade Clássica e por ser a sede 
da Cristandade… Mas viver 
Roma é muito mais do que isso… 

 
 

 

e outras que já foram sugeridas: LONDRES, HELSÍNQUIA, FLORENÇA,… 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/_9qlW3_Guz9g/TU0w56mc5UI/AAAAAAAAF_k/wE8N43u1hLs/s1600/roma.jpg
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24 a 31 de Agosto de 2019 

 O SUL DA INGLATERRA E O PAÍS DE GALES 
       
Todos dizem conhecer a Grâ-Bretanha mesmo que só tenham visitado Londres. 
Mas essa é sem duvida uma visão muito redutora do que é esta Ilha. 
Nesta viagem pretendemos mostrar uma paisagem que muito se aproxima da 
Normandia - o Sul da Inglaterra – e o país menos conhecido de todos os do 
Reino Unido. 
Cidades como Cardiff, Swansea, Newport, Wrexham de que já ouvimos falar, 

têm muito para nos revelar. Desde 
uma paisagem de uma grande ilha 
atlântica até um património a toda 
a prova notável que já vem da 
Pré-história, que teve períodos de 
grande desenvolvimento como o 
industrial, que apresenta edifícios 
de destaque, tudo isso justifica 
plenamente esta nossa proposta.  
Encontro: Aeroporto    24 de Agosto      Final: o mesmo      31 de agosto 
Tipo de Percurso: 8 dias de autocarro, com percursos a pé, indo e vindo de avião 
Dificuldade: fácil 

 
 

 

26 de Outubro a 3 de Novembro de 2019 
ENTRE O MAR NEGRO E O MAR CÁSPIO: 

GEÓRGIA, ARMÉNIA E AZERBEIJÃO 
 

Em crianças todos ouvimos as histórias de Marco Polo e como ele tinha 
corrido a Eurásia, explorando e aprendendo diferentes culturas… 
O seu principal eixo de viagem chamava-se a Rota da Seda. 
Nem só a seda vinha por esses caravanserais em caravanas de camelos 

em busca de melhores 
preços de venda na Europa 
Central.  
Os perigos, as montanhas, 
os desertos, os repousos 
em tendas em torno de uma 
fogueira, o atravessar de enormes rios em enxurradas, os animais selvagens que 
esperavam…. 
Todas essas sensações fortes apaixonaram-nos e deixaram-nos com vontade de … 
visitar essas paragens… 
Entre os Mares Negro e Cáspio, na atualidade 3 países nos esperam. Todos eles do 
antigo bloco soviético. Todos eles na expectativa e na esperança de uma modernidade 

que demora, mas que tem que preservar esse rico património natural e construído que faz parte do romance da nossa memória e da 
história da sua cultura. 
Vamos descobri-lo ? 
Tipo de Percurso: cerca de 9 dias completos de avião, de autocarro, a pé,…  Dificuldade: média  
 

 
 
 

Realizadas 
 
 

7 a 14 Abril 2006 BARCELONA E CATALUNHA PIRENAICA  21 a 30 Julho 2007 A ILHA DA IRLANDA 

26 a 30 de Março de 2008 CAPITAIS EUROPEIAS II – PARIS  2 a 7 Abril de 2009 CAPITAIS EUROPEIAS III – BERLIM 

24 de Julho a 1 de Agosto de 2010 ISTAMBUL E TURQUIA  23 de Julho a 1 de Agosto de 2011 EDIMBURGO E ESCÓCIA 

20 a 29 de Julho de 2012 CROÁCIA E ESLOVÉNIA   20 a 26 Março de 2013 NORTE DE FRANÇA 

9 a 15 de Abril de 2014 SUL DE FRANÇA    19 a 30 de Julho de 2014  MÉXICO 
27 Março a 1 de Abril de 2015 ÀS PORTAS DO DESERTO MARROQUINO 23 a 31 de Julho de 2016 MALTA E SICÍLIA 
8 a 14 de Abril de 2017 O REINO DO AL-ANDALUZ   22 a 30 de Julho de 2017 BULGÁRIA E ROMÉNIA 
26 Agosto a 2 de Setembro de 2017 SÃO PETERSBURGO E MOSCOVO 24 de Novembro a 8 de Dezembro de 2017 PATAGÓNIA ARGENTINA E CHILENA 
2 a 8 de Abril de 2018 DA BAÍA DE NÁPOLES AO ABRUZZO  21 a 29 Julho de 2018 PAÍSES BÁLTICOS 
25 Agosto a 2 de Setembro de 2018 SUDESTE DA PENÍNSULA  12 a 29 de Novembro de 2018 VIETNAM, CAMBODJA E LAOS 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

BUDAPESTE 

A capital da Hungria 
abre-nos caminho a um 
país ainda muito des-
conhecido para muitos 

 

AMESTERDÃO 
A capital dos Países Baixos 
cativa pela modernidade 
dos seus costumes e pela 
beleza dos seus canais… 

 

KIEV 

A capital da Ukrânia é 
uma cidade diferente 
mas emblematica das 
capitais de leste 

 

http://www.besttravel.pt/viagens/detalhe/promocoes/detalhe/?id=5319
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Outras propostas em plano  
 
 

A ITÁLIA 

CENTRAL 
 

Roma é dema-
siado bela ! 
Ela acaba por 
ofuscar um ri-
quissimo patri-
mónio de toda 
a Itália Central. 

Esqueceremos Roma e dedicar-nos-emos ao 
resto… 
As cidades de Florença, Pisa, Siena, merecem 
uma visita só por si…  Veremos que a Toscânia, a 
Perúgia e as Marcas têm aliciantes que justificam 
uma visita só por si.  
E, já ouviram falar de um pequeno país chamado 
San Marino ? 

ILHAS GREGAS 
 

Um olhar diferente sobre as ilhas 
gregas. Menos turístico mas am-
bientalmente mais saudável. 
Procuraremos espaços protegidos, 
aglomerados urbanos ainda semi-
cerrados ao turismo e, por isso, 
esse será um dos aliciantes… 

BALEARES 
 

As ilhas Baleares possuem uma 
história que muito tem ligado a 
Penlnsula Ibérica ao Mediterrâ-
neo. Em particular a costa catalã 
tem momentos de caminho para-
lelo com os senhores de Maiorca. 
Como aliciantes destas 4 ilhas - 
Maiorca, Menorca, Ibiza e For-
mentera, existem os documentos 
históricos dessa civilização mediterrânica, associados a um 
património natural de grande valor, dominado por 
ecossistemas de Maquis mediterrânico e ainda associados a 
praias e a um mar de uma excepcional beleza. Que ilhas 
visitaremos e que espaços privilegiaremos, dependerá das 
intenções do grupo que formarmos. 
Um percurso que deve ser realizado em meia estação e 
nunca no Verão aberto. 

 

SUIÇA INDIA A PRESENÇA PORTUGUESA NO ORIENTE 

CHINA PERU E BOLIVIA O QUÉNIA E OS MASAI 

AMÉRICA DO NORTE VENEZUELA E GUIANAS A ROTA DOS CAVALEIROS TEMPLÁRIOS 
 

ILHAS CANÁRIAS 
 

Garajonay, Tymanfaya, Teide... 
Para alguns apenas nomes estra-
nhos, para outros os nomes dos 3 
Parques Nacionais espanhóis das 
Ilhas Canárias. 
Em lugar de visitarmos as praias 
costumeiras, faremos uma exploração 
de uma paisagem aparentemente pré-
desértica mas rica de espécies 
endémicas exclusivas, em grande 
parte lista das nas descrições das 
espécies em risco. No meio do 
Atlântico uma Montanha com mais de 
3500 metros de altitude, um mar à 
volta do tamanho do Mundo, a uma 
latitude Norte Africana. 

 

AÇORES 
 

O nosso arquipéla-
go selvagem está 
cada vez mais bo-
nito e, mesmo pa-
ra quem o conhe-
ce, é sempre uma 
experiência de relaxação, de saborear e de 
aprender ainda mais sobre o nosso Patrimó-
nio natural. 
A beleza no seu estado mais puro.  

  NA ROTA DE ULISSES 
 

Ulisses fez viagens pelo Mediterrâneo, no seu regresso de 
Tróia, perdido ou não, com fins talvez meramente militares, 
comerciais quiçá, mas fruto também de um espírito de 
aventura e descoberta. 
No seu mundo de sonho, foi construindo mitos e 
descobrindo lendas a respeito dos portos que ia tocando. 
Mas a uma realidade ele não fugiu: a de que se acoitou em 
terras de uma beleza impar. 
A nossa intenção é seguir o seu caminho e re-descobrir 
esse Mediterrâneo que o trouxe até Lisboa (?). Não poderá 
fazer-se todo o seu trajeto de uma só vez porque isso levar-
nos-ia quase tanto tempo como o que ele levou e, em 
particular, se quiséssemos fruir das belezas que o 
apaixonaram. E afinal que hipótese teríamos de reencontrar 
as sereias que o cativaram ? Pelo contrário este deverá ser 
um programa continuado e, a cada pólo, faremos uma 
incursão com um novo programa: quem não se sente 
convidado para as ilhas gregas, Creta, Malta, Cartago, 
Sicilia ? Pelo caminho iremos propor-vos visitar as ruínas 
romanas do Norte de África, falar sobre literatura clássica, 
observar ambientes de uma biodiversidade sem par.  
Um conjunto de viagens pelos paraísos de Ulisses... 

GUATEMALA E BELIZE 
 

Depois do México, 
as ruínas de Tikal 
na Guatemala fica-
ram a fazer-nos á-
gua na boca… 
A América Central e 
o Mar das Caraíbas 
são sempre uma 

atração à qual ninguém consegue resistir… 

A PRESENÇA PORTUGUESA 

EM ÁFRICA 

 
 

CANADÁ 
 

Florestas, Lagos e 
Montanhas de tirar o 
fôlego a qualquer. 
Parques Nacionais em 
Banff, Jaspers…  

COSTA RICA 
Um paraíso tropical 
húmido: parques 
naturais com fauna 
exótica verdadeira- 
mente surpreendente..   

PANTANAL 
América do Sul, paisa-
gens deslumbrantes, 
ecossistemas exóticos. 
Para o enriquecer, a 
nossa língua e os  

 

Um apelo ao qual não conseguimos resistir. Uma visita do Atlântico ao Pacífico vestígios sempre presentes da nossa cultura 
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