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A ARMERIA

Novembro

Divulgação das Atividades da
O nosso 6º EETA decorreu de uma forma
diferente da habitual. Desta vez a SETA
associou-se a uma iniciativa internacional e,
em paralelo com o III Encontro SameWorld
realizou um evento também de cariz nacional.
É pena que, como é de costume, os associados da SETA tenham aproveitado tão pouco
porque ouvirem estes especialistas nacionais
e estrangeiros foi com certeza uma experiência muito interessante para os que
puderam.
Outro dos grandes empreendimentos a que nos lançámos foi a Grande Rota – Destino de Sonho à
Patagónia Argentina e Chilena para onde partiremos já no próximo dia 24 !
Mas antes teremos a oportunidade de estarmos juntos na nossa visita nº 10 de Ecoturismo ao Moínho e
sapal de Corroios, na atividade de Arte e Imagem e na dos Museus e Cultura a aguardar a V. inscrição.
Venham daí !
4 de Novembro de 2017 às 17:00 horas – A SETA recomenda o evento Anabela Mota Ribeiro conversa
com Cláudio Torres – quase uma vida toda ! no Centro Cultural de Belém na Sala Almada Negreiros
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4 a 5 de Novembro de 2017 (2 dias)

BARLAVENTO ALGARVIO
Sim, claro que toda a gente conhece o Algarve…
Pois este Barlavento Algarvio a culminar no Sudoeste Vicentino,
assim esteja bom tempo e… será mais uma das nossas viagens
inesquecíveis.
Encontro: Benfica junto ao C. C. Fonte Nova, frt Esc. Sec. Benfica às 7:00 horas de
Sábado
Final: o mesmo às 21:00 de Domingo
Tipo de Percurso: 2 dias completos com percursos de autocarro e a pé (cerca de 15 Km)

9 Novembro às 14:30 h.

“ARTE E IMAGEM”

Atelier de Origamis a propósito do Natal nas Olaias

9 Novembro às 18:00 h.

“REDE PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ÁGUA E RIOS DE PORTUGAL”

3ª Reunião da Rede nas Olaias
9 a 11 de Novembro de 2017 – A SETA recomenda o evento XI Congresso de Geografia Portuguesa promovido pela
Associação dos Professores de Geografia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto sob o tema As Dimensões e a
Responsabilidade Social da Geografia

10 Novembro às 18:00 h.
Reunião da Direção da SETA nas Olaias

18 de Novembro de 2017 (1 dia)
(ATENÇÃO: Data alterada !)





SAPAL E MOINHO DE CORROIOS
Com as chuvas chegaram as espécies invernantes. E as migradoras invernantes entre nós
pertencem a tantas espécies que quase conseguimos confundir-nos.
Muitas dessas espécies procuram as zonas húmidas de que o sapal de Corroios é um dos
bons exemplos na Reserva Natural do Estuário do Tejo. Ao mesmo tempo, um moinho de
maré restaurado e em funcionamento é um ótimo complemento para uma visita tão
dedicada à Natureza e à fauna selvagem.
Encontro: Benfica junto ao C.C.Fonte Nova, frt Esc.Sec.Benfica
8:00
Final: o mesmo
20:00
Tipo de Percurso: um dia inteiro com percursos de autocarro e a pé
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18 Novembro às 8:00 h.

“REDE PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ÁGUA E RIOS DE PORTUGAL”

1ª Visita de Estudo da Rede (Sapal e Moínho de Corroios)

19 Novembro 2017 às 10:30
“MUSEUS E CULTURA”: Visita à Exposição Joan Miró -

Materialidade e Metamorfose no Palácio Nacional da
Ajuda em Lisboa
Preço: 5 €uros
Inscrição Prévia: Necessária
20 de Novembro de 2017 – A SETA recomenda o evento Encontro Aprender ao Longo da Vida promovido pela Associação
Direito de Aprender no Auditório do ISCTE em Lisboa enquadrada na Semana Aprender ao Longo da Vida (20 a 26)
23de Novembro de 2017 – A SETA recomenda a realização de atividades enquadradas no Dia da Floresta Autóctone

24 de Novembro a 7 de Dezembro de 2017
A PATAGÓNIA ARGENTINA E CHILENA
A viagem !
Para muitos a Viagem de uma vida.
Uma viagem transcontinental por
cerca de duas semanas que nos
leva até ao fim do Mundo. Junto à
Antártida, nas Montanhas, nos
desertos, entre a Terra e o Mar.
Um sonho…
Dificuldade: média
Tipo de Percurso: 14 dias completos de avião, de autocarro, de comboio, de barco, a pé,…
25 de Novembro de 2017 – A SETA recomenda o evento Encontro de Viagens e Aventura do GEM promovido pela Associação
Grupo de Espeleologia e Montanhismo no Auditório do Centro de Interpretação do Parque Florestal de Monsanto em Lisboa

11 Dezembro às 18:00 h.
Reunião do Grupo de Trabalho da Arméria nas Olaias

15 Dezembro às 18:00 h.
Reunião da Direção da SETA nas Olaias
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16 de Dezembro de 2017 (1 manhã)
FREGUESIAS DE LISBOA XII – SANTA MARIA MAIOR
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A atual Freguesia de Santa Maria Maior congrega a maior parte das antigas
freguesias da Lisboa antiga. Um percurso nesta Freguesia permite-nos recuar no
tempo até à romanização, à Lisboa Muçulmana, à nossa Idade Média,… e quase até
ao advento da Lisboa Moderna.
Por todo este passado, andaram conquistas e reconquistas, mudanças das religiões
vigentes, períodos de riqueza e de pobreza, períodos de amenidade climática e de
pequenas épocas glaciares. Foi o período das Descobertas que arrastou os
habitantes para fora das muralhas, trouxe novas ideias, muitas riquezas… Mas em
paralelo, viveu gente, gente que só queria que lhe permitissem viver. E como viviam
? Certamente muito diferentemente da forma como vivem. Mas existem muitas
diferenças ? A vaga de imigrantes que hoje toma conta dos nossos negócios foi a primeira imigração para a cidade ? A história de
uma cidade como Lisboa, poderia até ser contada através das diversas vagas de imigrantes que aqui chegaram. Vamos
1/2

procurar os seus vestígios !
Encontro: 9:00 h
Final: onde e quando nos apetecer mas perto de um … almoço de confraternização
Tipo de Percurso: uma manhã agradável com um percurso a pé (cerca de 3 Km).



16 Dezembro às 13:00 h.
no Restaurante

PRÓXIMAS
ATIVIDADES

“ALMOÇO DE NATAL DA SETA”

no Campo de Sant’Ana, em Lisboa

12 Janeiro 2018

Direção

Reunião da Direção

13 Janeiro 2018

Água e Rios de
Portugal

2ª Visita de Estudo do ano letivo

20 Janeiro

Ecoturismo

Lisboa – Roteiro de Almada Negreiros
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setaportugal@gmail.com
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