Excursões (previstas)

Secretariado e contactos

No âmbito do encontro, propõe-se as seguintes
excursões (a confirmar na segunda circular):

Depto. de Geodinâmica y Paleontologia,Universidad de Huelva

Ana Santos & Eduardo Mayoral

III Congresso
Ibérico de Paleontologia

Mails: asantos@dgyp.uhu.es & mayoral@uhu.es

Pistas de Dinossáurios da Pedreira do Galinha:
Visita ao Monumento Natural das Pegadas de
Dinossáurio da Serra de Aires e Candeeiros. Jazida
paleoicnológica do Jurássico médio com os mais
longos trilhos de dinossáurios saurópodes
conhecidos até ao momento. A jazida localiza-se a
cerca de 10 km a SE de Fátima.
No caminho de regresso será feita uma breve visita
à vila histórica de Óbidos, famosa pela sua ginjinha.

Paleontologia da Península de Setúbal:
Aspectos da Paleontologia da Península de Setúbal
com especial destaque para a superfície
bioerosionada miocénica da Foz da Fonte,
localizada na costa atlântica, a cerca de 30 km a Sul
de Lisboa.

Tel: (00) 34 959 219858; Fax: (00) 34 959219440
Todas as informações necessárias (contactos,
inscrições, etc.) estão disponíveis online em:

http://iberpaleo2010.fc.ul.pt

Inscrições
As inscrições serão realizadas exclusivamente
online, em ficha a disponibilizar oportunamente
em: http://iberpaleo2010.fc.ul.pt .
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Bem-vindos a Lisboa!
Lisboa, conhecida como “A Cidade das Sete
Colinas” ou a “Cidade Branca”, é uma cidade
acolhedora e charmosa que, para além de ter todas
as condições necessárias para a realização bem
sucedida do III CIP e das XXVI Jornadas da SEP, tem
ainda todos os ingredientes para proporcionar
uma agradável estadia a todos os participantes nos
encontros.
Informações sobre Lisboa em “Descubra Lisboa”:

Lisboa, 7-10 de Julho de 2010

Organização
Departamento de Geologia da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa; Departamento
de Geodinámica y Paleontología de la Universidad
de Huelva; Departamento de Ciencias de la Tierra.
Área de Paleontología, Universidad de Zaragoza.

XXVI Jornadas
Sociedad Española
de Paleontología
1ª Circular
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Apresentação

Comunicações

Publicação dos trabalhos

Organizado pelo Departamento de Geologia da
FCUL, em colaboração com o Departamento de
Geodinámica y Paleontología da Universidade de
Huelva, do Departamento de Ciencias de la Tierra
da Universidade de Saragoça e a Sociedad
Española de Paleontología, o III Congresso Ibérico
de Paleontologia / XXVI Jornadas de la Sociedad
Española de Paleontología realizar-se-à em Lisboa,
de 7 a 10 de Julho de 2010, na Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa.

Idiomas:

Os autores que o desejem poderão enviar os seus
artigos para publicação “in extenso” na Revista
Española de Paleontología.

Convidamos cordialmente todos os interessados
em temas paleontológicos a participar neste
encontro.
Agradece-se a a divulgação desta circular.
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Informação na Internet
Para apoiar a organização do III CIP e das XXVI
Jornadas SEP, existe uma página web com todas as
informações relevantes acessível em:

Os idiomas oficias do III Congresso Ibérico de
Paleontologia e das XXVI Jornadas de la SEP serão o
português e o castelhano. Serão ainda aceites
comunicações em todos os idiomas admitidos na
Revista Española de Paleontología.
Sessões científicas:
As sessões científicas decorrerão de acordo com as
temáticas gerais do encontro anteriormente
enunciadas.
Comunicações:
Apenas poderão apresentar comunicações pessoas
inscritas no III CIP / XXVI Jornadas SEP. Todas as
comunicações serão avaliadas por um Comité
Científico a divulgar na terceira circular.
As comunicações poderão ser apresentadas
oralmente ou sob a forma de painel. As
comunicações orais serão apresentadas em sessões
orientadas por um moderador e disporão de 10
minutos para exposição, acrescidos de cinco
minutos para discussão. A organização colocará à
disposição dos participantes os meios audiovisuais
necessários para as apresentações.

Comité Organizador
Mário Cachão e Carlos Marques da Silva.
Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa.

Eduardo Mayoral e Ana Santos.
Departamento de Geodinámica y Paleontología,
Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad
de Huelva.

Guillermo Meléndez.
Área de Paleontología, Departamento de Ciencias de
la Tierra, Facultad de Ciencias, Universidad de
Zaragoza.
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A Ibéria no centro das relações atlantomediterrânicas
Realizar-se-á, também, um simpósio sobre
Património Paleontológico e Geodiversidade e
Projectos PICG’s.
O encontro prevê ainda a apresentação de
contribuições de “Tema Livre”, não directamente
relacionado com os temas anteriores.

Resumos das comunicações
Os resumos das comunicações serão publicados
num volume ordinário da série Seminarios de
Paleontología de Zaragoza (SEPAZ), nº 9. As
normas de elaboração dos resumos serão
divulgadas oportunamente na página web do III
CIP / XXVI Jornadas SEP. Os resumos deverão ser
recebidos até 1 de Maio de 2010.

Inscrição ordinária: online, até 1 de Maio de 2010.
Inscrição com penalização 20%: até 1 de Junho.
Segunda circular: Março de 2010.
Recepção dos resumos: 1 de Maio de 2010.
Terceira circular: Junho de 2010.
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As sessões científicas previstas centrar-se-ão na
seguinte temática central:

Calendário

S
M

Temáticas

Os painéis poderão ter dimensões máximas de120
cm de altura por 85 cm de largura e serão
apresentados numa sessão especial, ficando
expostos segundo calendário a divulgar
oportunamente.
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