
Uma Terra,
Várias Visões

Destinatários: Docentes dos grupos de recrutamento 230 (matemática 
e ciências da natureza), 520 (biologia e geologia) e 420 (geografia), entre 
outros; outros grupos profissionais; público em geral.

25 Horas
1 Crédito

Para mais informações, contacte info@apgeologos.pt

Organização

A INTERAÇÃO entre os PROCESSOS GEÓLOGICOS que ocorrem na Terra originam 
uma diversidade de situações que, embora complexas, começamos a compreender. Mas esta 
compreensão resulta do cruzamento dos saberes de diversas especialidades científicas e das suas 
técnicas. 

O XXXV Curso de Atualização de Professores de Geociências da APG pretende mostrar al-
guma desta diversidade numa estratégia combinando sessões teóricas e práticas e aproveitando 
o novo espaço do Centro Ciência Viva de Estremoz, o Observatório de Ciências da Terra, Pro-
fessor Mariano Gago que permite visualizar uma série de processos geológicos projetados numa 
esfera com cerca de 2 metros de diâmetro.

As sessões teóricas abordarão conceitos como a interação entre os ciclos tectónico e das ro-
chas, a sismologia e a historia das ciências, a génese dos recursos geológicos e o seu consumo 
ou a evolução da Vida e da Terra. Nas sessões práticas os participantes terão a possibilidade de 
explorar conceitos como a cartografia geológica, modelação análoga de estruturas geológicas, a 
prospeção geológica ou, perceber a 3D a evolução geológica de Portugal no contexto da evolução 
das placas tectónicas.
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09 de Janeiro de 2016 . Sábado

9:00 às 09:30 horas 
Recepção aos participantes, entrega de pastas e documentação

9:30 horas 
Sessão de abertura

9:30 – 10:30  horas 
“Evolução das ideias sobre as causas dos tremores de Terra”, conferência por Gomes Coelho 
Geólogo, consultor da COBA, Presidente da Associação Portuguesa de Geólogos

10:30 – 12:00 horas
Actividade prática (Grupo 1) “Cartografia Geológica”, por Alexandre Araújo, Escola de Ciên-
cias e Tecnologia da Universidade de Évora, Instituto de Ciências da Terra.

Actividade prática (Grupo 2) “Estudo do subsolo de Estremoz por aplicação de técnicas geofísi-
cas – I e II”, por Bento Caldeira, Fernando Borges, Mourad Bezzeghoud, Escola de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Évora, Instituto de Ciências da Terra.

12:00 às 12:15 horas 
Sweet coffee, tea, break

12:15 – 13:45 horas
(Grupo 1) Continuação da actividade prática “Cartografia Geológica”

(Grupo 2) Continuação da actividade prática “Estudo do subsolo de Estremoz por aplicação de 
técnicas geofísicas – I e II”

13:45 às 15:00 horas 
Almoço no CCVEstremoz

15:00 – 16:30 horas 
“Porque são os vulcões basálticos se o manto é peridotítico e outras banalidades não tão banais”, 
conferência por Rui Dias, Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora, Instituto 
de Ciências da Terra.

16:30 – 18:00 horas
Actividade prática (Grupo 1) “Estudo do subsolo de Estremoz por aplicação de técnicas geofísi-
cas – I e II”, por Bento Caldeira, Fernando Borges, Mourad Bezzeghoud, Escola de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Évora, Instituto de Ciências da Terra.

Actividade prática  (Grupo 2) “Cartografia Geológica”, por Alexandre Araújo, Escola de Ciên-
cias e Tecnologia da Universidade de Évora, Instituto de Ciências da Terra.

18:00 às 18:15 horas 
Sweet coffee, tea, break

18:15 – 19:45 horas 
(Grupo 1) Continuação da actividade prática “Estudo do subsolo de Estremoz por aplicação de 
técnicas geofísicas – I e II”

(Grupo 2) Continuação da actividade prática “Cartografia Geológica”

19:45 – 20:45 horas 
Pedro Nogueira “O que não podes cultivar vais ter que desenterrar. Ensinar recursos minerais 
para um futuro sustentável”, Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora, Insti-
tuto de Ciências da Terra.

21:00 horas 
Jantar em Estremoz

Programa   
09 e 10 de Janeiro de 2016 . Sábado e Domingo



Inscrições 

O formulário para a inscrição estará disponivel na página da APG https://apgeologos.word-
press.com/. Após preencher o formulário de inscrição, envie a respetiva prova de pagamento 
para: Associação Portuguesa de Geólogos, Apartado 2109, 1103-001 Lisboa ou por e-mail 
para info@apgeologos.pt

Poderá optar por cheque à ordem de Associação Portuguesa de Geólogos ou transferência-
bancária para o NIB 0035 0667 0000 4744 930 72, devendo neste caso enviar o comprovativo 
de pagamento para a APG nota.

O seminário só irá realizar-se com o mínimo de 20 inscrições.
O custo da inscrição inclui o livro de resumos, os manuais das sessões práticas e as refeições 
(almoços e jantar). As inscrições como sócio/a(s) da APG são válidas para associados(as) com as 
quotas regularizadas. 
O seminário está acreditado pelo CCPFC.
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10 de Janeiro de 2016 . Domingo

9:00 horas 
Início das sessões de trabalho

9:00 – 10:00 horas 
“Tectónica da Margem Sudoeste Ibérica e a fonte do Grande Sismo de 1755: o que sabemos?”, 
conferência por João Duarte, Research Fellow na Universidade de Monash Austrália, Investi-
gador do Instituto D. Luís.

10:00 às 10:30 horas
 Sweet coffee, tea, break

10:30 – 12:30 horas
Actividade prática (Grupo 1) ” Evolução geológica de Portugal a 3D”, por Rui Dias, Escola de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora, Instituto de Ciências da Terra.

Actividade prática  (Grupo 2) “Tectónica no laboratório: história, escalas e experiências”, por 
João Duarte, Research Fellow na Universidade de Monash Austrália, Instituto D. Luís.

12:30 às 14:30 horas 
Comer com Ciência “ no CCVEstremoz

14:30 – 16:30 horas
Actividade prática (Grupo 1) “Tectónica no laboratório: história, escalas e experiências”, por 
João Duarte, Research Fellow na Universidade de Monash Austrália. Instituto D. Luís.

Actividade prática (Grupo 2) ” Evolução geológica de Portugal a 3D”, por Rui Dias, Escola de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora, Instituto de Ciências da Terra.

16:30 às 17:00 horas 
Snack coffee, tea, break

17:00 – 18:00 horas 
“Paleo-tarot: estratégia de ensino sobre a utilidade dos fósseis””, conferência por Mário Cachão, 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Instituto D. Luís.

18:00 às 18:15 horas 
Sessão de encerramento
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Custo de inscrição até 25 de 
Dezembro de 2015

Sócios APG €80
Não sócios €100

após 25 de Dezembro de 2015
Sócios APG €100
Não sócios €120

Custo da Inscrição
Comissão Organizadora

José Romão (APG & UE)
Mónica Sousa (APG)

Margarida Silva (APG)
Rui Dias (UÉvora e CCVE)

Isabel Machado (CCVE)
Susana Campos (CCVE)

Organização

APG
Contacte-nos para

quaisquer questões!
info@apgeologos.pt

Morada e Contactos:

Centro Ciência Viva de Estremoz
Espaço Ciência, Convento das Maltezas

7100-513 Estremoz

Telf.: +351 268 334 285 / Fax: +351 268 339 048
Tlm.: +351 912 165 111 /+351 968 312 768

E-mail: ccvestremoz@uevora.pt

Avaliação
A avaliação será efetuada através da 

elaboração de uma reflexão, sobre as 
sessões teóricas e práticas que serão 
desenvolvidas no âmbito do XXXV 

CAP in loco em Estremoz; os critérios 
para a sua elaboração, serão indicados 
presencialmente a todos os inscritos 

que pretendam e necessitem da 
acreditação.

Local

As inscrições como sócio/a(s) da APG são 
válidas para associados(as) com as quotas 

regularizadas.
O custo de inscrição a preço reduzido só é 

válido para inscrições e respetivo pagamento até 
à data indicada (25 de Dezembro de 2015).

As inscrições para o XXXV CAP – 2ª Edição 
estão abertas até ao dia 31 de Dezembro de 

2015, às 18h.


