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A ARMERIA

Julho e
Agosto

Divulgação das Atividades da
O ano de 2017 ficará na história da SETA como um ano diferente.
Pela primeira vez não conseguimos editar, em tempo, as nossas Pétalas, atrasámo-nos com o
processo eleitoral e não têm sido acolhidas, com o sucesso esperado algumas das viagens de
Ecoturismo. Mas…
Mas, pela primeira vez num ano vamos concretizar a organização de 4 viagens de Grandes Rotas,
sendo uma delas transcontinental, [Al Andaluz, Bulgária / Roménia, Moscovo / São Petersburgo e
Patagónia (Argentina e Chilena) ]. Nada mau !
Por tudo isto, será sempre um ano inesquecível para nós.
Todas as Viagens de Grandes Rotas estão viabilizadas mas ainda podemos juntar mais gente ao
grupo. Contacte-nos !
Por agora, vamos a caminho da Bulgária e da Roménia.

1 a 8 de Julho de 2017 – A SETA recomenda o evento Conferência Internacional de Educação Ambiental promovido pela
Caretakers of the Environment / International em Oregon – U.S.A. sob o tema Following Nature’s design

5 Julho 2017 às 18:00
Ultima sessão presencial do Curso de Formação de Professores sob o tema Trabalho de Campo e Experimental
em Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável organizado pela APS – Associação do Professores
de Sintra na Tapada das Mercês em Sintra
6 Julho 2017 às 18:00
Ultima sessão presencial do Curso de Formação de Professores sob o tema Trabalho de Campo e Experimental
em Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável organizado pela SETA e acreditado pelo Centro de
Formação Maria Borges de Medeiros na sede da SETA nas Olaias em Lisboa
6 a 8 de Julho de 2017 – A SETA recomenda o evento 27º Seminário do Coastwatch Portugal sob o tema Turismo
Sustentável no litoral promovido pelo GEOTA no Oceanário de Lisboa

8 de Julho de 2017 (1 dia)

NOITE DE LUAR NAS TERRAS DA COSTA (DA CAPARICA)
Areias ? Engano !
As terras da Costa sempre foram tidas como muito ricas. Apesar da ocupação
humana ser recente (provavelmente posterior ao séc. XVIII), a riqueza piscatória
destas águas desde muito cedo aliciou até os nossos monarcas, mas a
fertilidade do inland possibilitou que ali se desenvolvesse uma agricultura de
hortícolas com grande importância no abastecimento da capital. Mas o que nos leva lá são as panorâmicas
deslumbrantes, um pinhal muito agradável (Área de Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa da Caparica), o
saborear de um pôr do sol maravilhoso e fazer um percurso de luar pelas areias ao longo de… quilómetros.
Terminaremos no barco da Trafaria…
Encontro: Benfica junto ao C.C.Fonte Nova, frt Esc.Sec.Benfica: 10:00 horas
Tipo de Percurso: 1 dia completo com percursos de autocarro

Final: Trafaria

23:30





8 Julho 2017 às 10:30
“MUSEUS E CULTURA”: Visita à Exposição das Madonnas no Museu de Arte Antiga nas Janelas
Verdes em Lisboa
Preço: 5 €uros
Inscrição Prévia: Necessária
10 Julho às 18:00 h.
Reunião da Direção da SETA nas Olaias para abertura do Processo Eleitoral da SETA

Até 6 de Agosto – aceitação das listas candidatas
7 de Agosto – Reunião da Direção para verificação e aprovação das Listas candidatas
4 de Setembro – Assembleia Geral extraordinária para eleições da Direção e restantes Corpos Sociais para o
triénio 2017 a 2010

18 a 21 de Julho de 2017 – A SETA recomenda o evento 4º Encontro Lusófono de Educação Ambiental na ilha do Princípe em
S. Tomé e Príncipe

20 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
20 de Julho
Final: o mesmo
30 de Julho
Tipo de Percurso: 11 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 …

7 Agosto às 18:00 h.
Reunião da Direção da SETA nas Olaias para verificação e aprovação das Listas candidatas às eleições da Direção
e restantes Corpos Sociais para o triénio 2017 a 2010
7 Agosto às 18:00 h.
Reunião da Comissão Organizadora do 6º EETA nas Olaias.

28 de Agosto a 2 de Setembro de 2017
CAPITAIS EUROPEIAS:

MOSCOVO E SÃO PETERSBURGO

PRÓXIMAS ATIVIDADES

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 mostrarnos-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 28 de Agosto
Final: o mesmo 2 de Setembro
Tipo de Percurso: 6 dias na cidade, chegando e regressando por avião
Dificuldade: média pelos percursos urbanos necessariamente a pé.
Visita de 2016 / 17 a Belver com convívio dos
intervenientes no projeto
Assembleia Geral Extraordinária para Eleições dos
Corpos Sociais para o triénio 2017 - 2020

4 Setembro 2017

Água e Rios

4 Setembro 2017

Direção

4 Setembro 2017

Academia e Workshops

Reunião da Comissão Organizadora do 6º EETA

9 Setembro 2017

Museus e Cultura

Local ainda por definir

11 Setembro 2017

Direção

Reunião da Direção

11 Setembro 2017 Arméria

Reunião da Arméria

14 Setembro 2017

1ª Reunião da Rede do ano lectivo 2017 / 2018

Água e Rios
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