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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

8 a 14 de Abril de 2017
O REINO DO AL-ANDALUZ

Quando iniciou o seu processo de Classificação de Património da Humanidade, em
1984, Córdoba e Granada foram bafejadas. Quando os espanhóis elegeram as suas
“7 Maravilhas” chamaram-lhe os seus 12 Tesouros da Nação e … Granada e
Córdoba foram escolhidos.
O que será que tanto atrai nestas 2 cidades ?
Talvez o exotismo do Sul, o contraste das civilizações europeias com as
mediterrânicas, o Sol, a cor, a diversidade biológica da Cordilheira Baética e da
Sierra Nevada…
Não nos será difícil encontrarmos uma boa justificação para visitarmos o Al-Andalus.
Os Árabes encontraram aqui a sua Atlântida, os Espanhóis a sua unidade territorial
ao derrotá-los.
Nós ficaremos mais ricos com o seu Património construído, mas ficaremos ainda
mais enriquecidos com aquilo que a Natureza aqui nos saberá ensinar.
Litoral, Montanha, Património Árabe e Cristão, encherão estes nossos 7 dias de experiências inesquecíveis.
Encontro: Benfica
7:00 de 8 de Abril
Final: o mesmo 21:00 de 14 de Abril
Tipo de Percurso: 5 dias a pé e de autocarro, na cidade e no campo
Dificuldade: média pela distância de autocarro

22 a 30 de Julho de 2017
BULGÁRIA E ROMÉNIA
Dois países tão próximos e com uma realidade linguística tão diversa.
Não serão países muito distantes em termos culturais, mas um deles afirma a sua
língua latina como sendo a sua herança do império Romano, mesmo no seu nome
próprio: Roménia !
Na Bulgária para além da sua capital – Sofia – iremos tentar tirar o maior proveito do
Património Construído, procurando os
seus documentos históricos desde as
raízes Trácias à atualidade, mas ao
mesmo tempo tentaremos ir do
Danúbio às planícies da Trácia e do
Danúbio às montanhas Balcânicas e de
Rhodope.
Também da Roménia iremos visitar a
sua capital – Bucareste – mas também
iremos percorrer as paisagens da
Wallachia, da Transylvania (claro que
também visitaremos o Castelo do
Drácula…) a província da Moldávia (sobrante do agora país independente) e a
Dobruja. Tentaremos também sentir ao de leve os Montes Cárpatos e o Delta do
Danúbio…
Com tanto para ver, difícil será em não nos acompanharem em mais este Destino de
Sonho…
Encontro: Aerop.de Lisboa
22 de Julho
Final: o mesmo
30 de Julho
Tipo de Percurso: 9 dias completos em percursos a pé e de autocarro, chegando e
regressando por avião
Dificuldade: média pela distância a percorrer de autocarro em vias rodoviárias sem grandes condições …
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Outras para breve:

AÇORES

GUATEMALA E BELIZE

O nosso arquipélago selvagem está cada vez
mais bonito e, mesmo para quem o conhece, é
sempre uma experiência de relaxação, de
saborear e de aprender ainda mais sobre o
nosso Património natural.
A beleza no seu estado mais puro

Depois do México, as ruínas de Tikal na
Guatemala ficaram a fazer-nos água na
boca…
A América Central e o Mar das Caraíbas
são sempre uma atração à qual ninguém
consegue resistir…

26 a 31 de Agosto de 2017
CAPITAIS EUROPEIAS: MOSCOVO E SÃO PETERSBURGO
Foi o sonho de grandeza de Pedro, o Grande, que converteu S. Petersburg na
capital cultural da Rússia dos Czares. Não voltou a ser capital, mas o seu
património existe e é para muitos de nós um destino de sonho. Em finais de
Agosto, as cores do verão começam a desvanecer-se e a revelar algumas das
bonitas cores outonais ainda não exibindo o frio do Inverno que há-de cobrir de
branco estas margens do Báltico. As margens do rio Neva mostrar-nos-ão por
que razão o centro histórico da antiga Petrograd e Leninegrad é Património da
Humanidade pela UNESCO.
Uma viagem longa na distância, curta no tempo, rica na experiência transmitida,
mas sobretudo dirigida ao Património Construído..
Encontro: Aerop.de Lisboa 26 de Agosto Final: o mesmo 31 de Agosto
Tipo de Percurso: 6 dias na cidade, chegando e regressando por avião
Dificuldade: média pelos percursos urbanos necessariamente a pé.

9 a 23 de Dezembro de 2017 ??????
PATAGÓNIA ARGENTINA E CHILENA
Uma viagem transcontinental e por cerca de duas semanas.
Para muitos, o Sul da Argentina e do Chile são … outro mundo.
Um mundo onde a Natureza domina e onde os homens são tolerados. O clima
permite que os homens a visitem, com cautelas e saboreando o frio, o inóspito, o
mar e o gelo.
O início da Primavera costuma trazer as baleias que se nos virão mostrar, e nós
veremos…
Veremos tudo: glaciares, montanhas, pinguins, o encontro entre os grandes
oceanos.
Será que têm o mesmo sonho que nós ?
Então venham daí connosco, saborear este sonho de uma vida… duas semanas
na Patagónia.
Datas ainda aproximadas e
Preços ainda por definir
Tipo de Percurso: cerca de 15 dias completos de avião, de autocarro, a pé,…
Dificuldade: média
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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
24 de Julho a 1 de Agosto de 2010
ISTAMBUL E TURQUIA

2 a 7 Abril de 2009

CAPITAIS EUROPEIAS III – BERLIM
23 de Julho a 1 de Agosto de 2011
EDIMBURGO E ESCÓCIA

20 a 29 de Julho de 2012
CROÁCIA E ESLOVÉNIA
9 a 15 de Abril de 2014
SUL DE FRANÇA

20 a 26 Março de 2013
NORTE 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
CHIPRE
O Mediterrâneo com
praias idílicas e a
mostrar-nos toda a
riqueza da Antiguidade Clássica Grega é
um apelo ao qual não conseguimos resistir.

COSTA RICA
Um paraíso tropical
húmido: parques
naturais com fauna
exótica verdadeiramente surpreendente..
Uma visita do Atlântico ao Pacífico

PANTANAL
América do Sul, paisagens deslumbrantes,
ecossistemas exóticos.
Para o enriquecer, a
nossa língua e os
vestígios sempre presentes da nossa cultura
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Outras propostas em plano
A ITÁLIA

BALEARES

CENTRAL

Roma é demasiado bela !
Ela acaba por
ofuscar um riquissimo património
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…
Mas visitaremos os Parques Nacionais (litoral) de
Circeo e o P.N. (de montanha) dos Abruzzi.
Todos 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 ?

TIBETE
CHINA
AMÉRICA DO NORTE

As ilhas Baleares possuem
uma história que muito tem
ligado a Penlnsula Ibérica ao
Mediterrâneo. Em particular a
costa catalã tem momentos de
caminho paralelo com os
senhores de Maiorca. Como
aliciantes destas 4 ilhas Maiorca, Menorca, Ibiza e
ILHAS GREGAS
Formentera, existem os documentos históricos dessa
civilização mediterrânica, associados a um património
Um olhar diferente sobre as
natural de grande valor, dominado por ecossistemas de
ilhas gregas. Menos turístico
Maquis mediterrânico e ainda associados a praias e a um
mas ambientalmente mais
mar de uma excepcional beleza. Que ilhas visitaremos e
saudável.
que espaços privilegiaremos, dependerá das intenções do
Procuraremos espaços
grupo que formarmos.
protegidos, aglomerados
urbanos ainda semi-cerrados ao Um percurso que deve ser realizado em meia estação e
nunca no Verão aberto.
turismo e, por isso, esse será
um dos aliciantes…

INDIA
PERU E BOLIVIA
VENEZUELA E GUIANAS

A PRESENÇA PORTUGUESA NO ORIENTE
O QUÉNIA E OS MASAI
A ROTA DOS CAVALEIROS TEMPLÁRIOS

ILHAS CANÁRIAS

NASCENTES DO GUADIANA

NA ROTA DE ULISSES

Garajonay, Tymanfaya, Teide...
Para alguns apenas nomes estranhos, 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 prédesértica 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.

Os percursos Rio acima são particularmente
apelativos pois é como percorrer um
caminho rumo às origens.
O Guadiana tem outros aliciantes: uma
nascente que dá origem a um rio que mais
tarde se afunda e desaparece, embora
depois volte a renascer e a dar continuidade
ao mesmo até à foz. A primeira destas
nascentes dá lugar a um conjunto de belos
lagos esmeralda. A segunda dá origem a um
paul particularmente importante para as
aves migradoras que atravessam a Meseta
Ibérica.
São necessários mais motivos para justificar
esta curta viagem de sonho?

A PRESENÇA PORTUGUESA
EM ÁFRICA

NASCENTE DO TEJO

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 trajecto 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...

ALBARRACIN E A CIDADE
ENCANTADA

Capitais Europeias:

PRAGA

BUDAPESTE

ROMA

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

A capital da
Hungria foi
marcante durante
o Império AustroHungaro.

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

e outras que já foram sugeridas:

VILNIUS, AMESTERDÃO, TALLINN, LONDRES, HELSÍNQUIA, FLORENÇA,…
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