
 

 

 

O (RE)VERSO DA PAISAGEM – FILOSOFIAS DA POBREZA E DA RIQUEZA 

2º SEMINÁRIO INTERNACIONAL ARQUITECTURAS DO MAR | PTDC/AUR-AQI/113587/2009 

Instituto Superior de Agronomia – Universidade Técnica de Lisboa 

Lisboa, 22 de Outubro de 2012 

PROGRAMA 

Tipo de evento: Seminário temático com publicação de artigos internacionais 

Local: Instituto Superior de Agronomia – Universidade Técnica de Lisboa 

Procedimentos:  

1. Submissão de Resumos Expandidos – até 21 de Setembro; 

2. Divulgação do parecer da Comissão Científica – até 5 de Outubro; 

3. Seminário com divulgação dos Trabalhos Finais – 22 de Outubro; 

4. Publicação de Artigos pelo CIAUD – Dezembro. 

Temas: 

- “A Natureza do Turismo”  

(motivações, mecânica, actividades correlacionadas, consequências e cultura do Turismo da 

“Natureza”); 

- “Estéticas do Poder”  

(dimensão estética da arquitectura e do urbanismo como expressão de uma ordem instituída); 

- “Magical Mistery Tours: tematizações do espaço urbano”  

(a cidade como equivalente do parque temática); 

- “Paisagem Desprotegida”  

(o devir incerto da ordem “natural”); 

- “Filosofias da Sobrevivência”  

(as doutrinas e os métodos de manutenção de modos de vida nos espaços sustentáveis); 

- “Arte e Lixo: a forma das coisas”  

(o bom e o mau destino das obras humanas). 

Inscrição: 30€ (25€ para estudantes) 

Destinatários: docentes universitários, investigadores, alunos de mestrado e de doutoramento, 

bem como alunos dos mestrados integrados do 2º ciclo e estagiários. 



 

 

 

Normas para a submissão dos resumos expandidos: 

Documento Word (.doc), A4, letra Arial 10 e até 3500 caracteres (incluindo espaços); 

- Língua: português, castelhano, inglês ou francês. 

Todos os resumos devem constar de duas páginas: 

1ª página – título, tema e nomes dos autores (incluindo instituição e país de origem); 

2ª página – título, tema, 5 palavras chave e texto do resumo. 

Normas para a submissão dos trabalhos finais: 

Documento Word (.doc), A5, letra Arial 9, alinhamento justificado; 

- Espaçamento antes e depois dos parágrafos 6pt e entre alinhas “simples”.  

- Recuo das margens superior e inferior de 2 cm, direita e esquerda 1,5 cm; 

- Língua: português, castelhano, inglês ou francês. 

Todos os artigos devem constar de duas páginas: 

1ª página – título, tema e autores (incluindo instituição e país), resumo e 5 palavras-chave; 

- O resumo não poderá exceder as 200 palavras. 

2ª página – título, tema, 5 palavras chave e texto do artigo; 

- O artigo poderá ter, no máximo, 3000 palavras (incluindo resumo) e 6 imagens; 

- O título a negrito, Arial 11, alinhado à direita; 

- Os títulos de capítulos (se existirem) a negrito, Arial 9, justificados, e se necessário numerados; 

- Os títulos de sub-capítulos (se existirem) em itálico; 

- As imagens (preto e branco, JPEG ou TIFF e de 300 dpi) inseridas ao longo e de acordo com o 

texto, legendadas (Arial 7) e numeradas com a designação fig. x, identificadas as fontes; 

- As notas de rodapé em Arial 7. 

Comissão Organizadora:  

- Academia de Escolas de Arquitectura e Urbanismo de Língua Portuguesa (AEAULP); 

- Centro de Investigação em Arquitectura, Urbanismo e Design (CIAUD-FA-UTL); 

- Centro de Estudos de Arquitectura Paisagista Prof. Caldeira Cabral (CEAP-ISA-UTL); 

- Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa (CF-UL). 

Comissão Científica:  

- a divulgar oportunamente - 

Contacto de submissão: arquitecturas.mar.fa@gmail.com 

Divulgação: www.aeaulp.com, www.fa.utl.pt, www.isa.utl.pt e http://filarpais.fl.ul.pt 


