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26 de Janeiro de 2019 (1 dia)
LISBOA DE EÇA DE QUEIRÓS E
I ROTEIRO FOTOGRÁFICO SETA

Eça de Queirós não é um escritor de Lisboa: é um escritor do Mundo !
Sobretudo é um escritor da modernidade.
E Lisboa é uma cidade da modernidade…
Uma visita à Lisboa moderna, seguindo algumas descrições, para alguns,
exaustivas dessa cidade.
O Ramalhete, a casa de Arroios, o hipódromo de Belém, o passeio público,… o
Chiado, os cafés elegantes da Lisboa dos finais do séc. XIX, o Grémio Lusitano, o
S. Carlos.
Tanto que poderíamos visitar em Lisboa pela pluma de Eça.
Iremos ser seletivos.
E iremos falar de fotografia. Um primeiro roteiro fotográfico em Lisboa, onde desafiaremos os participantes a
aprenderem algo sobre “o Enquadramento”. No final… um concurso em que todos ganharão: com fotos melhores, com
boas fotos, com imagens que se reterão de alguma forma para além da nossa simples memória.
E recordemos que, apesar do saboroso paladar das palavras de Eça, “uma imagem vale mais do que mil palavras !”
Encontro: Largo de Santos o Velho (jt à Igreja) 10:00
Tipo de Percurso: 1 dia a pé e de transportes publicos (cerca de 6 Km)
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Final: Chiado



17:00



16 de Fevereiro de 2019 (1 dia)
CIDADES PORTUGUESAS: OURÉM

Poucos concelhos em Portugal se podem orgulhar de foral desde 1180.
Poderá ser uma cidade pequena, mas é uma cidade carregada de história
e ligada desde cedo à casa de Bragança.
A cidade de Fátima, que lhe esteve ligada até à sua autonomia, é também
um lugar a visitar.
A nossa visita ao burgo e ao castelo de Ourém tão enredada nas malhas
da nossa História será pois complementada com a visita ao santuário de
Fátima, não sob a perspetiva religiosa mas sim sob a perspetiva patrimonial e cultural, pois os acontecimentos de
Fátima geraram uma oportunidade de construção de que alguns edifícios são ótimos exemplos.

2019

Encontro: Benfica junto ao C.C.Fonte Nova, frt Esc.Sec.Benfica 8:00
Tipo de Percurso: 1 dia a pé (cerca de 6 Km) e de autocarro

Final: o mesmo

19:00
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2 a 5 Março 2019 (4 dias)
ROMÂNICO EM PORTUGAL:
O MINHO, BRAGA E O SISTELO

O Românico tem o seu período áureo no mesmo período em que Portugal
adquire identidade territorial e se afirma cultural, social e politicamente
distinto dos nossos vizinhos galaico-leoneses.
A sua ligação às nossas origens é explícita, tal como é peculiar toda a
paisagem deste nosso “berço”.
O Minho é um convite, como o são Braga, Lanheses, Barcelos ou alguns
locais recentemente infraestruturados para nos receber: os Passadiços do
Sistelo, o Centro de Interpretação do Românico em Lousada,….
Uma viagem pelo fio da nossa história, com ramais pelo património natural e construído, mas com certeza uma
imersão cultural na Portugalidade.

2019

Encontro: Benfica junto ao C.C.Fonte Nova, frt Esc.Sec.Benfica
Final: o mesmo 20:00 de Terça-feira
Tipo de Percurso: Quatro dias em autocarro e percursos a pé
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8:00 de Sábado





30 de Março de 2019 (1 dia)
ALÉM TEJO: BARREIRO, MONTIJO E ALCOCHETE

Nem é Alentejo, nem é, simplesmente, a outra banda.
È, sobretudo, um espaço ligado ao rio (Tejo), numa paisagem plana, onde a
agricultura e a caça dominam mas onde a indústria foi raínha.
Agora com a sua decrepitude, a tranquilidade voltou, trazendo a qualidade de vida,
um ambiente novamente saudável e a revelar a história que a indústria interrompeu e
que, durante tanto tempo, constituiu pólo de atração para senhorios, monarcas, e
gente de bem.
Provavelmente não voltará a ser o principal fornecedor de bens alimentares frescos à
capital. Provavelmente sofrerá um novo revés com a construção do novo aeroporto
internacional. Entretanto, vamos recolher memórias que ficarão para a história dos
nossos descendentes….
Encontro: Terreiro do Paço, estação de Sul e Sueste: 8:00 h
Final: o mesmo
Tipo de Percurso: 1 dia completo com percursos a pé (ca de 3 Km), de barco e de autocarro

19:00 h

13 a 18 de Abril de 2019 (6 dias)

CHIPRE

25 de Maio de 2019 (1 dia)
ILHÉU DO BUGIO
Se no ilhéu do Bugio já existia uma torre farol em 1693, poucas pessoas têm
conhecimento na atualidade do que é efetivamente o farol do Bugio.
Graças a uma ONG, em colaboração com a Câmara Municipal de Oeiras, é
agora possível visitá-lo, partindo de Oeiras.
Esta será uma visita sui generis também por isso.

2019
Encontro: Estação da CP de Oeiras:
10:00 horas
Final: o mesmo
19:30 h
Tipo de Percurso: 1 dia completo com percurso de barco e a pé (cerca de 2 Km)
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20 a 23 de Junho 2019 (4 dias)
RESERVA DA BIOSFERA TRANSFRONTEIRIÇA MESETA IBÉRICA
ENTRE A EXTREMADURA E CASTILLA-LÉON E ENTRE
DO DOURO

PORTUGAL E ESPANHA: PARA LÁ

Setembro de 2018 viu a região em torno do Douro ser considerada Reserva da
Biosfera Transfronteiriça pela UNESCO. Os Parques Naturais do Douro
Internacional, as Arribes del Duero, o P. Natural de Montesinho e o P. N. da
Sanábria viram-se assim unidos num objectivo comum: o de preservar os valores naturais, articulando-os com os valores
culturais e com o desenvolvimento regional destas populações raianas tão menosprezadas durante gerações.
Há tanto para ver que iremos ser muito selectivos mas entre um património construído de grande valor e o património
natural de extraordinária beleza muito haverá para nos enriquecer.
Serão 4 dias aproveitando o feriado do Corpus Christi e um fim de semana que serão inesquecíveis.…
Encontro: Benfica junto ao C.C.Fonte Nova, frt Esc.Sec.Benfica
Final: o mesmo 20:00 de Domingo
Tipo de Percurso: Quatro dias em autocarro e percursos a pé

8:00 de Quinta-feira





20 a 31 de Julho de 2019 (12 dias)

A MONTANHA DAS MONTANHAS
- TIBETE, NEPAL E BUTÃO
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24 a 31 de Agosto de 2019 (8 dias)

SUL DA INGLATERRA E PAÍS DE GALES

28 de Setembro de 2019 (1 dia)
GÓTICO PORTUGUÊS
SANTARÉM, BATALHA E ALCOBAÇA
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O estilo Gótico foi para muitos, o estilo dos estilos.
Sucedendo-se à sobriedade do gótico e ainda sem a exuberância cansativa do barroco, a
apologia das simetrias, das curvas septadas, das nervuras artesoadas, das rosáceas e dos
arcos botantes abertos é, para muitos, a elegia do bom gosto.
Em Portugal construímos o nosso próprio gótico, alicerçado no gótico flamejante francês
trazido pelos cistercienses e a par do gótico plateresco da nossa vizinha Castilla. Daí
resultou um conjunto de símbolos próprios que D. Fernando II tão bem soube apelidar de
Manuelinos. Neste apelo à compreensão do estilo iremos às origens (Alcobaça),
aprenderemos com o Mosteiro da Batalha e com Santarém para culminarmos numa outra
visita em Dezembro, onde terminaremos no Manuelino olisiponense dos Jerónimos, na Torre de Belém e na capela de
D. Manuel I.
Será que conseguiremos transmitir esta nossa paixão pelo Gótico ?
Encontro: Benfica junto ao C.C.Fonte Nova, frt Esc.Sec.Benfica 8:00
Tipo de Percurso: 1 dia a pé (cerca de 6 Km) e de autocarro

Final: o mesmo

2019
26 de Outubro a 3 de Novembro de 2019 (9 dias)

ENTRE O MAR NEGRO E O MAR CÁSPIO
GEÓRGIA, ARMÉNIA E AZERBEIJÃO

20:00
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23 de Novembro de 2019 (1 dia)
BIODIVERSIDADE NO PARQUE DE MONSANTO:
COGUMELOS E II ROTEIRO FOTOGRÁFICO SETA

A Biodiversidade é sempre um óptimo pretexto para uma visita.
O parque de Monsanto é o repositório da Natureza na cidade.
E que bem o faz !
É possível visitar o Parque de Monsanto com diferentes objetivos.
Embora não dominemos o universo micológico ao ponto de conhecermos
tudo o que é possível ver, é sempre interessante ver as diferenças e
perceber a presença de mais de 100 espécies diferentes de Fungos num
relativamente pequeno espaço.
Não iremos apanhar para comer, e vamos limitar-nos a colher fotografias,
mas… com dificuldades acrescidas: como fotografar objetos no chão ? que luz fraquinha a de Inverno ! e se nos
iniciássemos à Macrofotografia ?
Será este, então, o tema do nosso II roteiro Fotográfico SETA: a “Macrofotografia”
Encontro: Benfica frente ao C.C.Fonte Nova, frt café Califa: 10:00 horas
Final: o mesmo 18:30
Tipo de Percurso: 1 dia completo a pé (cerca de 10 Km)
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14 de Dezembro de 2019 (1/2 dia)
FREGUESIAS DE LISBOA:
ALCANTARA E BELÉM

Sobretudo após o Terramoto de 1755, esta margem do Tejo, poente a
Lisboa, começou a ser escolhida por gente com capacidade financeira
para aqui construir os seus palacetes. Muitos eram considerados
Palacetes de praia, pois ficavam tão longe da cidade…
Não estavam isolados. Apoiavam-se muitas vezes em construções
monásticas ou mesmo reais.
A sequência de construções de grande qualidade é tão grande que
nos limitaremos a conhecer alguns exemplos, desfiando os que nos
acompanham a tentar, mais tarde, aproveitar de uma oportunidade de visita ou, simplesmente, a andar de olhos abertos
para ver com sentido critico as belezas que nos rodeiam e das quais tão poucas vezes tiramos o devido proveito.
Ah, e recordam-se ? terminaremos no estilo Manuelino como prometido em Setembro !

2019

Encontro: Largo do Calvário: 9:00 h
Tipo de Percurso: 1/2 dia completo com percursos a pé

Final: Mosteiro dos Jerónimos

13:00 h





Todas as Visitas são sujeitas a inscrição prévia:
mínimo de 2 semanas para as que não compreendem dormidas
mínimo de 2 meses para as que compreendem dormidas
O preço é dependente do número de participantes, que será no
mínimo de 25.
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