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5. Seminário Arquitectura de Terra em Portugal
Departamento de Engenharia Civil - Universidade de Aveiro
Campus Universitário de Santiago _ 3810-193 Aveiro - Portugal



Programa
Dia 10  Oficina (curso prático intensivo)
Dia 11  Abertura e Seminário (Painéis 1 e 2)
Dia 12  Seminário (Painéis 3 e 4) e Encerramento
Dia 13  Visita à arquitectura em adobe, na zona de Aveiro

Enquadramento

A UA / Universidade de Aveiro, a ESG / Escola Superior Gallaecia, a FCO / Fundação Convento da Orada e a Cdt / Associação Centro da Terra são os organizadores e anfitriões 
do 5. Seminário de Arquitectura de Terra em Portugal (5. ATP), que se realizará de 10 a 13 de Outubro 2007, na Universidade de Aveiro em Portugal.
Criado em 2003, o seminário arquitectura de terra em Portugal tem evoluído de uma forma crescente com a ampla adesão de profissionais ibero-americanos e europeus. 
Em 2005, o III seminário ATP teve lugar em simultâneo com o IV seminário Ibero-Americano de Construção com Terra (em Monsaraz) e em 2006, o IV seminário ATP 
associou-se ao I Seminário de Construção e Arquitectura com terra no Brasil (TerraBrasil 2006, em Ouro Preto). A qualidade das comunicações apresentadas no âmbito 
destes Seminários, confirma a sua dimensão internacional e o contributo português para o desenvolvimento desta temática.

Objectivos

Promover a colaboração universitária no domínio da investigação relativa à construção e conservação da arquitectura em terra, contribuir para a melhoria na qualidade 
de construção, contribuir para a formação e consequentemente preparação adequada dos técnicos nacionais, regionais e locais intervenientes na construção e conservação 
da arquitectura em terra, aprofundar a investigação em todos os domínios da arquitectura e construção em terra, contribuir para um desenvolvimento local mais sustentável, 
difundir a arquitectura contemporânea em terra, promover o uso de materiais tradicionais com maior eficiência energética, assim como estratégias para formação local, 
com maior integração social.

Temas dos Painéis
1.  Arquitectura e Ambiente
2.  Materiais e Comportamento
3.  Técnicas e Construção
4.  Património e Conservação

Organização
UA Universidade de Aveiro
ESG Escola Superior Gallaecia
FCO Fundação Convento da Orada
CdT Associação Centro da Terra

Comissão Organizadora
Aníbal Costa - UA
Humberto Varum - UA
Mariana Correia - ESG, FCO e CdT
Eduardo Carvalho - CdT
Maria Fernandes - CdT
Vera Schmidberger - CdT
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Artigos
31 Março 07	 Envio de Resumos
15 Abril 07	 Aceitação de Resumos
31 Maio 07	 Envio de Artigos
15 Junho 07	 Revisão de Artigos
15 Julho 07	 Entrega de Artigos Finais

Eventos paralelos
Apresentação das Actas do Seminário
Apresentação de Posters
Exposições sobre arquitectura de terra
Stand de livros temáticos
Passagem de documentários
Concurso de fotografia "Construção em terra"

Idiomas (sem tradução simultânea): 

Português, Castelhano e Inglês

Participação com Comunicação
O Resumo deverá ser enviado até 31 de Março 2007. Se aceite, o respectivo artigo deverá ser entregue até 31 de Maio de 2007. Normas para realização da comunicação poderão 
ser consultadas no site. Todos os artigos serão revistos pela Comissão Científica. A sua entrega final para publicação deverá ser realizada até ao dia 15 de Julho de 2007.
Os artigos apresentados serão editados em CD. A Comissão Científica reserva-se o direito de solicitar revisão de artigo, se este não for enviado com a qualidade e o 
rigor adequados. Serão seleccionados pela Comissão Científica, os artigos de mérito reconhecido, para respectiva publicação em Actas.

Participação com Poster
Os trabalhos propostos para poster, e aceites pela Comissão Científica, deverão ser entregues já impressos, na Universidade de Aveiro, até ao dia 10 de Outubro. O 
modelo a seguir deverá ser consultado no site.

A inscrição no Seminário permite assistir às comunicações, receber CD e documentação em pasta de apoio, visita às exposições temáticas, assistência a documentários, assim como Certificado de Participação e de Apresentação 
de Comunicação. Também inclui coffee-breaks e 2 almoços. O workshop, as visitas, as actas do seminário e o jantar de abertura são pagos separadamente. A ficha de inscrição só será validada depois de regularizado o 
respectivo pagamento. As inscrições encontram-se limitadas à capacidade do auditório.

Ficha de inscrição por participante
(circule os eventos em que se inscreve)

Oficina 	 50€€/ 80€

Seminário 	 até 15 Setembro       160€ / 135€ / 100€ 	

depois de 15 Set.     185€ / 160€ /125€ 

Visita 	 35€ 

Jantar Oficial 	15€

Nome:

Instituição:

Telefone:  			 Fax:			 E-mail:

Endereço:

Profissão:			 Pagamento referente a:

10 de Outubro Oficina
Limite de participantes: 35 pessoas.
Objectivos: Dar a conhecer as potencialidades da terra, 

como material construtivo na actualidade.
Estrutura: Aulas práticas.
Nota: Não efectuar pagamento no workshop, sem 

confirmação da existência de vagas para inscrição. 
A inscrição inclui almoço e cafés.

Inscrição: 
50€  Sócios da Associação Centro da Terra, participantes 

no Seminário e Estudantes.
80€  Não participantes no Seminário.

11 e 12 de Outubro Seminário
Inscrição:
Participantes _ 160€ até 15 Setembro

185€ depois de 15 Setembro
Sócios do CdT e Estudantes _ 135€ até 15 Setembro

160€ depois de 15 Setembro
Palestrantes _ 100€ até 15 Setembro

125€ depois de 15 Setembro
100€ Inscrição em apenas um dia de Seminário. 
Nota: A inscrição inclui almoços e cafés, e CD com as 

comunicações (a distribuição do livro de actas pelos 
participantes, dependerá dos apoios conseguidos).

13 de Outubro Visita
Inscrição: 35€ Visita ao património em terra, no Distrito 

de Aveiro. 
Nota: A inscrição inclui almoço. A partida e a chegada 

realizam-se desde a Universidade de Aveiro.

Jantar dia 11 de Outubro
15 € Jantar oficial


