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Divulgação das Atividades da
Farófias na noite de Fim de Ano
Acabar um ano velho e começar um novo ano, deveria fazer-se numa conjuntura de
particular felicidade.
Gostam de farófias ? Pois comam farófias !
Mas, tal como muita gente pensa que atrás de umas farófias vêm uns centímetros a
mais naquele pneuzinho em torno da barriga, isso não quer dizer que não tenhamos
preocupações com a nossa dieta alimentar.
Assim, devemos também ponderar nas repercussões positivas e negativas dos nossos
comportamentos.
Ter uma postura correta em termos ambientais significa minimizarmos a nossa pegada
negativa relativamente ao Mundo em que vivemos. A época de incêndios e a seca que
vivemos, a existência de tempestades agora também já na Europa, com nomes como a
Ana ou o Bruno, demonstram-nos, sem quaisquer dúvidas, o contexto de Alterações
Climáticas com que estamos a enfrentar, (mesmo que o Presidente da “maior economia
do Mundo” tenha proibido que a sua Agência de Ambiente fale no assunto !)
Alguém duvida que tenhamos que mudar comportamentos ?
Diminuir o consumo de combustíveis fósseis, fazer uma alimentação mais razoável,
diminuir o consumo e o desperdício, são objetivos de que todos temos que nos
apropriar.
Mesmo que na noite de fim de ano saboriemos umas deliciosas farófias….
2018 Ano Europeu do Património Cultural, Ano Internacional da Mulher Rural
Leeuwarden (NL) e La Valeta (MT) serão capitais europeias da Cultura.

8 Janeiro às 18:00 h.
Reunião do Grupo de Trabalho da Arméria nas Olaias

12 Janeiro às 18:00 h.
Reunião da Direção da SETA nas Olaias

12 Janeiro às 14:30 h.
Workshop de Lã Feltrada pelo grupo de Arte e Imagem nas Olaias

13 Janeiro às 18:00 h.

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

Visita de Estudo ao Parque de Monsanto com encontro no Centro de Interpretação de Monsanto às 10:00 horas

13 Janeiro às 11:30
“MUSEUS E CULTURA”: Visita ao Museu do Dinheiro em Lisboa

Preço: 5 €uros

Inscrição Prévia: Necessária

20 de Janeiro de 2018 (1 dia)
ROTEIRO DE ALMADA NEGREIROS
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Um aroma de modernidade…
As ideias são o fruto de uma paisagem que nos enquadra.
Inovador é aquele que, a partir de um mesmo ambiente, é capaz de ter ideias que
os outros não seriam capazes de ter.
Como é que esse criativo se expressa ?
Que marcas deixa ele na cidade ?
Na Gare Marítima de Alcântara, no Hotel Ritz, na Igreja de Fátima, na Fundação
Calouste Gulbenkian, Almada Negreiros deixou-nos uma “luz” da sua forma de
expressão, da forma como viu o Mundo que o rodeava… Pelo caminho veremos a cidade que tanto o
influenciou.
Uma Lisboa por … Almada Negreiros…
Encontro: Fundação C. Gulbenkian 10:00
Final: Gare Maritima de Alcantara 17:00
Tipo de Percurso: 1 dia a pé e de transportes públicos (cerca de 6 Km)




2 de Fevereiro – Dia Internacional das Zonas Húmidas
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10 a 13 Fevereiro 2018 (4 dias)
CONHECER A BEIRA INTERIOR

A Neve da Estrela é sempre um convite. Não deixaremos de a procurar. Mas a
nossa vontade de descobrir ainda mais levar-nos-á, agora, à vertente Sudoeste da
serra e, em particular, aos vales que a separam da serra do Açor.
Montes e vales para um percurso de 4 dias na mais alta e uma das mais belas
serras de Portugal. Para quem gosta de saber mais detalhes, por que não procurar
conhecer o Poço da Broca, Loriga, a ribeira de Alvoco, Vide, Avô, Coja, a ponte de
Fajão e, quiçá, as cumeeiras do Colcurinho, as Pedras Lavradas, as Penhas Douradas ou as Penhas da Saúde ?
Encontro: Benfica junto ao C.C.Fonte Nova, frt Esc.Sec.Benfica 8:00 de Sábado

Final: o mesmo 20:00 de Terça-feira
Tipo de Percurso: Quatro dias em autocarro e
percursos
a pé



16 Fevereiro às 18:00 h.
Reunião da Direção da SETA nas Olaias

19 Fevereiro às 18:00 h.
Reunião do Grupo de Trabalho da Arméria nas Olaias
22 de Fevereiro – A SETA recomenda Palestra sobre o Parque Florestal de Monsanto por Fernando Louro Alves no GEO –
Gabinete de Estudos Olisiponenses no Palácio do Beau Séjour em Benfica Lisboa

24 Fevereiro às 19:00 h.
no Restaurante,

“JANTAR DO 13º ANIVERSÁRIO DA SETA”

em Lisboa

3 Março – Dia Mundial da Vida Selvagem
“REDE PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ÁGUA E RIOS DE PORTUGAL”

8 Março às 18:00 h.

Reunião / Formação da Rede nas Olaias

9 Março às 18:00 h.
Reunião da Direção da SETA nas Olaias

12 Março às 18:00 h.
Reunião do Grupo de Trabalho da Arméria nas Olaias
21 Março – Dia da Árvore e da Floresta

2 a 8 de Abril de 2018

DA BAÍA DE NÁPOLES AO ABRUZZO

PRÓXIMAS
ATIVIDADES

A beleza da baía de Nápoles, estende-se ao seu Património, nomeadamente a Pompeia. O berço da nossa civilização está na bacia
mediterrânica e, em larga escala, prende-se com a Antiguidade Clássica. Para perceber como viviam os romanos podemos viver uma
experiência tão terrível como visitar os seus fósseis apanhados pela erupção de um vulcão.
Mas uma pequena Península, alcantilada sobre o mar com os seus pequenos povoados, far-nos-á esquecer esse terrível evento e recordarmo-nos de como a Natureza é capaz de “desenhar” tamanha beleza. Será a Costa Amalfitana !
E por que não a ilha de Capri ?
Mas melhor ainda, por que não visitarmos um
Parque Nacional em Abruzzo onde subsiste uma
das ultimas colónias de ursos, numa floresta particularmente rica a enquadrar uma
Montanha ainda mais bela.
Terminaremos novamente no litoral, no Parque
Nacional de Circeo, uma zona de calcários com
o seu matagal mediterrânico a fazer-nos lembrar a nossa Arrábida, com uma zona húmida
constituída por 3 lagos, que Mussolini não conseguiu enxugar: Sabaudia, Paula e
Maggiore, e onde foram encontrados os restos de um dos hominídeos mais antigos da
Europa: o Homo circenses. Com um programa destes….
Encontro: Aeroporto
2 de Abril
Final: o mesmo 8 de Abril
Tipo de Percurso: 7 dias a pé e de autocarro, na cidade e no campo Dificuldade: fácil
12 Abril

Água e Rios de Portugal

Reunião / Formação da Rede de Água e Rios da SETA

13 Abril

Direção

Reunião da Direção

4 Maio

Água e Rios de Portugal

Dia da Água e Rios 2018 da SETA

10 Maio

Água e Rios de Portugal

Reunião / Formação da Rede de Água e Rios da SETA

11 Maio

Direção

Reunião da Direção
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