Julho e
Agosto

De pétala em pétala se faz...
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Divulgação das Atividades da
Vamos recomeçar ?
Já várias vezes pensámos recomeçar e depois…
Cada dia temos esperança de que a vida recomece e sistematicamente
acabamos remetidos ao isolamento…
Esperemos que desta vez, a Terra renasça…
Começámos por um percurso à noite em Monsanto onde depois do pôr-doSol (para os lados de Sintra) assistimos a um lindissimo nascer de Lua
Cheia (para os lados de Palmela).
Embora poucos (segurança obriga !) todos os que foram acharam que valeu
a pena.
Nada melhor para fazer a seguir a um pôr-do-Sol do que um nascer-do-Sol.
Poucas pessoas costumam ver o nascer-do-Sol, mas quer se queira quer
não, a sensação é bastante diversa do Crepúsculo. Um próximo convite
então, bem aliciante.
Para depois, a Nacional 2 espera-nos, mas o nosso percurso estende-se a
muito mais dessas estradas emblemáticas que fazem com que Portugal seja
tão belo aos olhos de quem nos visita.
E finalmente vamos dar início às nossas Grandes Rotas – Destinos de Sonho, concretizando uma das viagens que já tivemos
planeadas: a Islândia.
O grupo foi tão rapidamente preenchido que nos pareceu que poderia valer a pena abrir um segundo grupo. Apesar de poucas
pessoas se terem manifestado e por isso aparentemente tal não ser possível, mantemos essa possibilidade aberta para que se tal se
vier a verificar, o realizemos…
Vamos então ver se desta, os nossos planos se concretizam…
Para já, até dia 24 de madrugada !

____________________________________________________________________________________________________________________
1 Julho – Dia Mundial da Arquitetura

1 Julho – Dia das Bibliotecas

1 Julho – Dia da Madeira (Feriado Regional)

4 Julho – Dia da Raínha Santa Isabel (feriado em Coimbra)

6 Julho 1945 – Bomba de Hiroshima
7 a 11 Julho – a SETA recomenda a ARCO em Madrid
10 Julho 1499 – Vasco da Gama chega à India

14 de Julho – Tomada da Bastilha

23 Julho a 8 Agosto – a SETA recomenda assistirem aos Jogos Olimpicos de Tóquio 2020 (em 2021)

24 de Julho de 2021 (1 manhã, das 6:00 às 10:00)

NASCER DO SOL EM MONSANTO
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À semelhança do anterior percurso também este pretende ser um percurso
simples, curto, com pouco participantes e sobretudo despertador de sensações
(neste caso também o outro despertar !).
É um percurso tranquilo, em que assistimos ao nascer do Sol no Parque de
Monsanto, seguido de um percurso de exploração da Natureza que terminará às
10:00.
Com o Verão, o calor também começará a apertar e os participantes a perder a
vontade de andar e a ganhar vontade de ir saborear um mergulho ou de ir assar
umas sardinhas para o almoço…
Encontro: Centro de Interpretação de Monsanto

6:00 horas

Final:

mesmo
10:00
Tipo de Percurso: 1 parte da manhã com um pequeno percurso a pé (cerca de 3 Km)

28 Julho – Dia Mundial da Conservação da Natureza





__________________________________________________________________________________________________________ __________
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15 Agosto – Feriado – Assunção de Nossa Senhora

26 a 31 de Agosto 2020 (6 dias)

O NORTE DA N2 E OS PASSADIÇOS DO PAIVA
Sem nos desviarmos muito da N2, vamos também visitar os
passadiços do Paiva e a já famosa ponte pedonal.
O interior do país é sempre um convite.
O contexto em que nos encontramos neste momento,
aconselha-nos todas as precauções. Por isso, iremos tentar
tirar partido das panorâmicas que podemos ver de
autocarro, e iremos percorrer algumas das mais belas
estradas de Portugal e que alguns consideram das mais
belas do Mundo.
Para aqueles que gostam de adivinhar trajetos, aqui vão
algumas das estradas que iremos destacar, N112, N230,
N221, N222 e N304…
O mote são as estradas, mas aquilo que iremos guardar na
memória serão também as paragens.
Uma boa intrusão no interior Norte do país a partir da
Estrada Nacional 2, a maior do país e aquela que foi
considerada o principal motor do desenvolvimento do seu
interior.
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Encontro: Benfica junto ao C.C.Fonte Nova, frt Esc.Sec.Benfica
8:00 de Quinta-feira dia 26
Final: o mesmo 20:00 de Terça-feira dia 31
Tipo de Percurso: Seis dias em autocarro com percursos a pé

 



26 Agosto a 12 Setembro – a SETA recomenda visitarem a
Feira do Livro de Lisboa

____________________________________________________________________________________________________________________
4 a 12 Setembro – a SETA recomenda visitarem a Feira do Artesanato de Lisboa

11 a 19 de Setembro de 2021

ISLÂNDIA

PRÓXIMAS
ATIVIDADES

Como se haveriam de lembrar de colocar uma ilha entre a América e a Europa ? Certamente esqueceramse dela ali !
Sim, porque ninguém acredita que tal seja sitio para Homens e tão só para deuses. E eles rugem, eles
expelem poeiras, eles aquecem a água no meio de um frio agreste, moldam montanhas, sulcam rios, escarpam arribas litorais.
Sentimo-los por perto.
A Islândia que vos convidamos a visitar é essa: a da paisagem natural deslumbrante, a de ilhas que emergem dos oceanos (Surtsey), a de uma
paisagem onde a pequenez da nossa existência se entrega ao domínio e ao bel-prazer da
Natureza selvagem.
Sabia que a Islândia só é habitada desde o séc. IX ? E que os seus 360.000 habitantes ocupam o
país menos densamente populado da Europa ? Vamos lá engrossar essa multidão !
Encontro: Aerop.de Lisboa 11 de Setembro
Final: o mesmo 19 setembro
Dificuldade: média
Tipo de Percurso: 9 dias completos em percursos a pé e de
autocarro, chegando e regressando por avião

9 Outubro

Ecoturismo

Ecot 4.2021 De São Lourenço a Peniche

30 Outubro a
1 Novembro

Ecoturismo

Ecot 5.2021 Passadiços de Aveiro
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Dezembro

Ecoturismo

Ecot 6.2021 Freguesias de Lisboa – Parque das Nações
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