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Outubro

Divulgação das Atividades da
Agora um destino no extremo Oriente.
Por vezes a realidade ultrapassa as nossas melhores expectativas.
Não estava nos nossos planos, mas rapidamente se tornou possível.
O que é uma grande rota ao extremo Oriente ?
Embora pertencendo à grande região zoogeográfica da Eurásia e, apesar
de haver possibilidades de continuidade terrestre de um extremo ao
outro, a Indochina está exatamente no extremo oposto da Península
Ibérica. Condições climáticas, seres vivos com uma genética tão díspar,
gentes e culturas tão diferentes….
Vamos conhecê-las. Vamos contactar in situ com essas gentes, essas
culturas, essas realidades tão diferentes… Vamos vê-las com olhos de ver. Vamos tentar compreendê-las, vamos reconhecê-las,
atribuir-lhes valor….
Comparar com a nossa realidade, com o nosso quadro de valores e questionar os nossos próprios valores.
Assumirmos com coragem o que é realmente importante e não nos degladiarmos por vezes por razões tão sem sentido…
Que desafio ! Afinal é só mais uma Grande Rota, um destino de sonho…

3 Outubro – Dia Mundial do Habitat

4 Outubro – Dia Mundial do Animal

5 Outubro – Implantação da República em Portugal

11 Outubro às 18:00 h.

Reunião / Formação da Rede nas Olaias

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

11 a 14 Outubro – a SETA recomenda o Greenfest no Centro de Congressos do Estoril em Cascais

12 Outubro às 18:00 h.

Reunião da Direção da SETA nas Olaias

15 Outubro às 18:00 h.

Reunião do grupo de trabalho da Arméria nas Olaias

18 Outubro às 18:00 h.

Sessão de Conversas às Quintas sobre as viagens aos Países Bálticos e ao Sudeste da Península nas Olaias

25 Outubro às 18:00 h.

Reunião / Formação da Rede nas Olaias

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

27 Outubro – a SETA recomenda a Conferência sobre Educação Ambiental no Palácio Baldaia em Benfica numa organização da
LPN e da Junta de Freguesia de Benfica

27 e 28 de Outubro de 2018 (2 dias)

AVEIRO, E O LITORAL DA RIA…
Aveiro já muitos conhecem, mas será que também conhecem a ria, os braços do
Vouga, as povoações litorais…
De uma área outrora insalubre (devido às sazões), mas sempre muito fértil, à
conta do moliço e de um esforço braçal de contenção do solo erodido pela ria, aos
dias de hoje vai uma longa distância. É a distância temporal entre as gafarias e a
localização de indústrias de grande qualidade, que vão das porcelanas aos vidros,
passando por uma frota bacalhoeira das mais importantes do país, e chegámos
aos dias de hoje com um pólo de Investigação e Tecnologia assente na sua Universidade e a uma cidade preparada
para acolher muito turismo.
Não podemos esquecer sequer a Gastronomia assente na ria (as Iroses), no mar (o peixe fresco de excecional
qualidade e nos doces conventuais (os ovos moles). Será muito mais do que simplesmente … Aveiro !
Encontro: Benfica junto ao C.C.Fonte Nova, frt Esc.Sec.Benfica: 8:00 horas Final: o mesmo 21:30  
Tipo de Percurso: 2 dias completos com percursos de autocarro e a pé
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3 Novembro às 10:30

“MUSEUS E CULTURA”: Visita a

Preço: 5 €uros

Inscrição Prévia: Necessária

5 Novembro às 18:00 h.

Reunião do grupo de trabalho da Arméria nas Olaias

6 Novembro às 18:00 h.

Reunião / Formação da Rede nas Olaias

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

7 a 10 Novembro – a SETA recomenda o III Congresso Internacional “Educação, Ambiente e Desenvolvimento” em Leiria

8 Novembro às 15:00

Atelier de Arte e Imagem sobre Mandalas nas Olaias
“REDE PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL ÁGUA E RIOS DE PORTUGAL”

9 Novembro às 9:00 h.

Dia da Água e dos Rios 2018 / 19 no rio Tejo

9 Novembro às 18:00 h.

Reunião da Direção da SETA nas Olaias

10 de Novembro de 2018 (1 dia)

ODEMIRA
O maior concelho de Portugal. Uma densidade populacional de 15 habitantes por
quilómetro quadrado. Um lugar escondido entre o Alentejo e o mar.
Odemira: um concelho de vilas serranas, albufeiras de sonho e praias
inesquecíveis.
Por onde ? Por Odemira, Santa Clara e São Teotónio. E percursos litorais em
Odeceixe, Carvalhal, Zambujeira, Porto das Barcas, Tonel… e o Cabo Sardão.
Para terminar por que não uma paisagem geológica de exceção em Almograve ou uma… Vila Nova de Milfontes.
Conhecem mesmo tudo ? Vamos continuar a descobrir sítios novos.
Encontro: Benfica junto ao C.C.Fonte Nova, frt Esc.Sec.Benfica: 8:00 horas
Final: o mesmo 20:30
Tipo de Percurso: 1 dia completo com percursos de autocarro e a pé
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12 a 29 de Novembro de 2018

INDOCHINA: VIETNAME, LAOS E CAMBODJA
Viajar pela Indochina é descobrir paisagens de campos de arroz, aldeias que
pararam no tempo, arquitetura colonial, encantadores pagodes, coloridos
mercados, e ruas animadas pelos vendedores que lado a lado negociam sedas
e pratas ou peixe frito e frutas... Durante esta viagem de 18 dias em Pensão
Completa pelo Vietname, Cambodja e Laos, irá viver momentos inesquecíveis
desde a emoção de descer aos túneis
de Cu Chi até à tranquilidade de um
cruzeiro pela Baía de Halong a bordo
de um típico mas luxuoso barco. A
visita dos emblemáticos templos de
Angkor no Cambodja será
complementada com a visita de Luang Prabang, a antiga capital do Laos, um cruzeiro pelo
Rio Mekong, as curiosas grutas de Pak Ou, a cidadela de Hue, a histórica cidade de Hoi An,
e… a simpatia do povo local.
Encontro: Aeroporto de Lisboa 12 de Novembro
Final: o mesmo 29 de Novembro
Tipo de Percurso: 18 dias de avião, de autocarro,…
Dificuldade: média

28 Novembro a 1 Dezembro – a SETA recomenda o World Forum on Urban Forests em Mantova - Italia

PRÓXIMAS
ATIVIDADES

10 Dezembro – Dia Mundial das Montanhas
10 Dezembro

Arte e Imagem

Atelier de Arte e Imagem

14 Dezembro

Direção

Reunião da Direção

15 Dezembro

Museus

Concerto de Natal

15 Dezembro

Ecot. 9.2018

Freguesias de Lisboa: São Domingos de Benfica

15 Dezembro

Borga e Copos

Almoço de Natal

SETA - Soc.Port. para o Desenvolvimento Educação e Turismo Ambientais
Portuguese Society for the Development of Environmental Education and Eco-Tourism

setaportugal@gmail.com

Lisboa – Portugal

Tel. + 351 96 4517120

www.seta.org.pt

