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VIAGEM À GRÉCIA 

Organizada pela AIACE-Grécia, realizou-se este ano, entre 11 e 21 de 
Setembro, uma excursão à lindíssima região da Tessália. Com início na cidade 
de Salónica, a visita incluiu as Ilhas Espórades no Mar Egeu, a Montanha 
Pelión, a região de Trikalá e o Lago Plastira.  

 

Partindo de ferry do porto de Volos, chegámos à ilha de Esquíatos, onde 
pudemos observar exemplos da arquitectura típica grega do século XVIII e 
visitámos o mosteiro de Evangelistria, um dos mais antigos e interessantes da 
região. 

Seguiu-se Escópelos, a “ilha mais verde” da Grécia, coberta por uma floresta 
virgem de pinheiros que se entende até às praias de areias douradas. Foi nesta 
ilha que a capela de S. João serviu de cenário ao conhecido filme “Mamma 
Mia”.  
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Navegando nas águas cristalinas do Mar Egeu, a paragem seguinte foi a ilha de 
Alónissos, refúgio ecológico de aves marinhas raras, de golfinhos e da foca 
mediterrânica. 

Seguiu-se a “montanha dos Centauros”, Pelión. Como era de esperar, ao longo 
de toda a excursão estiveram presentes as referências à mitologia grega, bem 
como à história da região. Visitámos a aldeia de Tsagarada, uma das mais 
bonitas e famosas da montanha, que oferece uma vista magnífica sobre o Mar 
Egeu, e aldeias típicas como Agria, Afissos, Argalasti, Millina, Trikeri. 

 

Para terminar, visitámos o Lago Plastiras, também conhecido como “pequena 
Suíça”, situado na região de Agrafa, numa paisagem idílica de grande beleza 
natural, e um dos maiores lagos artificiais da Grécia. 
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É de assinalar que a presença portuguesa neste passeio foi massiva, um terço 
dos participantes! Como não podia deixar de ser, a excursão foi em todos os 
aspectos um sucesso, com óptimo tempo, cenários naturais deslumbrantes e a 
tradicional hospitalidade grega, com especial destaque para a sua gastronomia. 

 

Um muito obrigado à colega Despina Vamvakidou, Presidente da AIACE-Grécia, 
e à Agência Artion, pelo entusiasmo dedicado à organização desta memorável 
excursão. 
 


