Excursões

Secretariado e contactos

Pré-congresso, dia 7 de Julho (8h00-16h00)

Ana Santos & Eduardo Mayoral
Depto. de Geodinâmica y Paleontología, Universidad de Huelva

Paleontologia da Península de Setúbal:

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

Percurso: Lisboa - Pedreira do Avelino - Cabo
Espichel - Almoço - Foz da Fonte - Lisboa.
Vagas disponíveis: 7. 25 €. O preço inclui almoço.

Tel: (00) 34 959 219858; Fax: (00) 34 959219440
Mais informações em: http://iberpaleo2010.fc.ul.pt

III Congresso
Ibérico de Paleontologia

Lisboa, 7-10 de Julho de 2010

Pós-congresso, dia 10 de Julho (8h00-20h00)

Pistas de Dinossáurios da Pedreira do Galinha:
Percurso: Lisboa - Pedreira do Galinha - Almoço Vale de Meios - Óbidos - Lisboa.
Vagas disponíveis: 7. 45 €. O preço inclui almoço.
Guia das excursões e mais informações sobre os
percursos e temas a abordar disponíveis em:

Organização
Departamento e Centro 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; Sociedade Española de Paleontología.

Departamento de

GEOLOGIA

http://paleoviva.fc.ul.pt/
Iberpaleo2010/GuiaIIICIP.pdf
24 de Março de 2010

o
Bem-vindos a Lisboa!
.

o

Apoios

XXVI Jornadas
Sociedad Española
de Paleontología
3ª Circular
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Lisboa, “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.

.
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http://www.visitlisboa.com

Mais apoios em: http://iberpaleo2010.fc.ul.pt/apoios.php

http://iberpaleo2010.fc.ul.pt

Programa social:

Apresentação
De acordo com o calendário previsto, é agora
chegada a altura de divulgar a terceira circular do
nosso encontro.
Aqui serão dadas informações importantes tais
como o Programa Científico final, as actividades do
Programa Cultural e os eventos do Programa
Social.
Para informações mais detalhadas, consultar:

Resumos das comunicações:

Porto de honra:

Os resumos das comunicações encontram-se
publicados no volume 9 da série Seminarios de
Paleontología de Zaragoza (SEPAZ).

Dia 07 de Julho (quarta-feira): 19h00-20h00.

Programa cultural
Visita à exposição “Allosaurus”:
Dia 10 de Julho (sábado): 11h00-12h30.

No âmbito do III CIP Lisboa 2010 será oferecido
pela Câmara Municipal de Lisboa um beberete
“Porto de Honra” nos Paços do Concelho, na
Praça do Município, no centro da cidade.
Mapa do local em:

http://paleoviva.fc.ul.pt/
Iberpaleo2010/CMLBaixa01.jpg
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http://iberpaleo2010.fc.ul.pt
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Jantar do congresso:

.

Programa científico

Dia 08 de Julho (quinta-feira): 20h30-22h30.

.

A Ibéria no centro das relações atlantomediterrânicas
Realizar-se-á, também, um simpósio sobre
Património Paleontológico e Geodiversidade e
sessões de Projectos PICG’s. O encontro prevê
ainda a apresentação de contribuições de “Tema
Livre”, não directamente relacionadas com os
temas anteriores.
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Tal como anteriormente divulgado, as sessões
científicas previstas centrar-se-ão na seguinte
temática central:

C

Temáticas:
M
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No âmbito do Programa Cultural do III CIP Lisboa
2010 está agendada uma visita guiada gratuita à
exposição “Allosaurus: Um dinossáurio, dois
continentes?” patente no Museu Nacional de
História Natural da Universidade de Lisboa.
Vagas limitadas. Os interessados deverão inscrever-se na
Recepção do III CIP Lisboa 2010.

Visita ao “Museu Geológico”:

Programa geral e comunicações:

Dia 10 de Julho (sábado): 15h00-16h30.

O programa das sessões científicas do III CIP 2010 e
XXVI Jornadas SEP está disponível na página web
do congresso em:

No âmbito do Programa Cultural do III CIP Lisboa
2010 está agendada uma visita guiada gratuita às
exposições paleontológicas do Museu Geológico
do Laboratório Nacional de Energia e Geologia
(antigos Serviços Geológicos de Portugal).

http://paleoviva.fc.ul.pt/
Iberpaleo2010/Programafinal01.pdf

Vagas limitadas. Os interessados deverão inscrever-se na
Recepção do III CIP Lisboa 2010.

O jantar de confraternização do III CIP Lisboa
2010 será realizado sob a forma de um cruzeiro
no Tejo a bordo de um dos Cacilheiros do rio. É
desejo da Comissão Organizadora que o maior
número de congressistas possa participar neste
convívio, para que tal possa suceder, o preço
(subvencionado) do jantar, será de apenas 20 €
por pessoa.
Inscrevam-se! Os interessados deverão inscrever-se à
chegada, na Recepção do III CIP Lisboa 2010.

