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             XXIII JORNADES DE LA CONFEDERACIÓ EUROPEA DE MICOLOGIA MEDITERRÀNIA (CEMM) 
 

Del 8 al 13 de novembre de 2015 
 

 

PRESENTACIÓ 
 

Les XXIII Jornades Micològiques de la C.E.E.M., estan organitzades per la « ASSOCIAÇÄO 
MICOLÓGICA A PANTORRA », membre associat de la CONFEDERACIÓ EUROPEA DE MICOLOGIA 
MEDITERRÀNIA (C.E.M.M.). 
 
Se celebraran del 8 al 13 de noviembre de 2015 a Fornos de Algodres, una petita vila de 5.000 
habitants, situada a la regió central de Portugal, a mitg camí entre Espanya i l’Atlàntic, als peus de 
la Serra da Estrela, la muntanya més alta de Portugal. 
 
L’allotjament dels participants será al Palace Hotel & SpaTermas de S. Miguel (quatre estrelles), 
amb vistes privilegiades de la Serra de Estrela. Disposa de 122 habitacions i 24 suites, de gran 
confort i comoditat. 
 

ALLOTJAMENT 
 

Palace Hotel & SpaTermas de S. Miguel **** 
Serra de Esgalhada – Mata Municipal 
6370-183 Fornos de Algodres 
Portugal 
 

www.termasdesaomiguel.com 
GPS. 40.6240753;-7.543058 

 
COMITÈ ORGANITZADOR 

 

    ASSOCIAÇÄO MICOLÓGICA A PANTORRA 
 

Collaboradors 
CITAB – Centro de Investigaçäo e Tecnologias Agro-Ambientales e Biológicas – Universidade de 
Trás-Os-Montes e Alto Douro. 
Cámara Municipal de Fornos de Algodres. 
 

     Secretariat 
     ASSOCIAÇÄO MICOLÓGICA A PANTORRA 

Apartado 11 
5200-999 Mogadouro 
Portugal 
apantorra@gmail.com 
 

 
 

http://www.termasdesaomiguel.com/
mailto:apantorra@gmail.com
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PREUS 
 
INSCRIPCIÓ 
 

Participants i acompanyants membres d’associacions pertanyents a la C.E.M.M............40 € 
Estudiants (presentar justificants)......................................................................................40 € 
Altres participants...............................................................................................................60 € 

 
HOTEL 
 
Habitació doble.......................................................................................390,00 € per persona 
Suplement per habitació individual...........................................................80,00 € per persona 
 
Aquests preus inclouen pensió completa des del sopar del diumenge, al dinar del divendres i 
l’autobús per les rutes més allunyades. 
 
 
 
 
INSCRIPCIONS 
 
Els formularis de sol·licitud hauran d’enviar-se abans del 30 de juny de 2015, per correu 
electrònic a  
apantorra@gmail.com o per correu postal a l’adreça: 
 
ASSOCIAÇÄO MICOLÓGICA A PANTORRA 
Apartado 11 
5200-999 Mogadouro 
Portugal 
 
 
o 
 
La inscripció online: 
 
https://www.docs.google.com/forms/d/1tRdL4YeAdbtgjjLeHQFO_s1pk4xKa5hQSnlFmaHCZxd
Q/viewform 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:apantorra@gmail.com
https://www.docs.google.com/forms/d/1tRdL4YeAdbtgjjLeHQFO_s1pk4xKa5hQSnlFmaHCZxdQ/viewform
https://www.docs.google.com/forms/d/1tRdL4YeAdbtgjjLeHQFO_s1pk4xKa5hQSnlFmaHCZxdQ/viewform
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PAGAMENT 
 
El pagament es realitzarà per transferència bancària al compte: 
 
ASSOCIAÇÄO MICOLÓGICA A PANTORRA 
IBAN: PT50004522404014289608246 
BIC / SWIFT: CCCMPTPL 
 
El comprovant de l’ingrés ha de presentar-se junt amb el formulari d’inscripció per correu 
electrònic o correu postal. En el moment de la inscripció, haurà d’abonar-se el 50% de l’import 
de l’hotel i el de tota la inscripció. El 50% restant podrà abonar-se fins el 30 de setembre de 
2015. 
 
Les inscripcions fora de termini tindran un recàrrec del 50% de la quota d’inscripció. 
 
Després del registre i del pagament, el comité organitzador confirmarà per e-mail la reserva 
efectuada, document que haurà de presentar-se a la recepció. 
 
La cancel·lació de la inscripció després del 30 de setembre, implicarà la no devolució de la 
quota d’inscripció. 
 
Els participants que no desitgin allotjament, a part del cost de la inscripció, hauran de pagar 
una quota de 100 €. Si es desitja realitzar alguna menjada a l’hotel, haurà de comunicar-se per 
endavant a l’organització. 
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PROGRAMA CIENTÍFIC 
 
Diumenge, 8 de novembre 
 

15.00-20.00- Recepció dels participants a l’hotel, amb el lliurament de la documentació 
i material de treball. 
18.00 – Recepció de benvinguda. 
20.00 – Sopar. 
21.30 – Presentació i inscripció a les excursions. 

 

Dilluns, 9 de novembre 
 
 7.00-8.00 – Desdejuni. 
 8.15 – Sortida de les diferents rutes 

13.00 – Dinar 
14.30–18.00 – Tallers 
18.00 – Revisió de les espècies 
19.00 – Conferències 
20.00 – Sopar. 
21,30 – Reunió del Consell d’Administració de la C.E.M.M. 
 

Dimarts, 10 de novembre 
 

7.00-8.00 – Desdejuni. 
 8.15 – Sortida de les diferents rutes 

13.00 – Dinar 
14.30–18.00 – Tallers 
17.00 – Revisió de les espècies 
18.30 – Conferències 
19.30 – Degustació de productes regionals 
20.30 – Sopar. 
21,30 – Reunió de l’Assemblea General de la C.E.M.M. 
 

Dimecres, 11 de novembre 
 

7.00-8.00 – Desdejuni. 
 8.15 – Sortida en autobús cap a Buçaco 

13.00 – Dinar de picnic 
17.00–18.00 – Tallers 
18.00 – Revisió de les espècies 
19.00 – Conferències 
20.00 – Sopar. 
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Dijous, 12 de novembre 
 

7.00-8.00 – Desdejuni. 
8.15 – Sortide de les diferents rutes 
13.00 – Dinar 
15.00–16.00 – Tallers 
18.00 – Revisió de les espècies 
19.00 – Conferències 
20.00 – Sopar.de gala amb espectacle 

 

Divendres, 13 de novembre 
 

7.00-8.00 – Desdejuni 
Matí lliure 
12.30 – Dinar d’acomiadament 
 

PROGRAMA PER ACOMPANYANTS 
 
Dilluns, 9 de novembre 
 

8,15 – Sortida per visitar la vila de Fornos de Algodres 
13.00 – Dinar a l’hotal 
Tarda lliure 

 

Dimarts, 10 de novembre 
 

8.15 – Visita al Museu do Côa – (http://www.arte-coa.pt) 
13.00 – Dinar en el restaurant del Museu 
15:30 – Tornada a l’hotel 

 

Dimecres, 11 de novembre 
 

8.15 – Sortida cap a la Mata do Buçaco – Tots els participants – 
http://www.fmb.pt/ 

13.00 – Dinar de picnic 
15.30 – Tornada a l’hotel 
 

Dijous, 12 de novembre 
 

8.15 – Visita a Ciudad de Seia – Serra da Estrela 
13.00 – Dinar a l’hotel 
Tarda lliure 
20.00 – Sopar de gala amb espectacle 

 
                        
 

http://www.arte-coa.pt/
http://www.fmb.pt/
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                 SORTIDES DE CAMP 
 

1. Fornos de Algodres 
 
El sòl de la regió es compose principalment  de granit i esquits. Domina el pí marítim 
(Pinus pinaster), roure (Quercus pyrenaica). http://www.cm-fornosdealgodres.pt 
 
 

2. Pac  Natural de la Serra da Estrela. 
 
El parc Natural de la Serra da Estrela està situat a la regió central de Portugal, formant 
part d’una regió més gran anomenada “Beiras”. 
El sòl de la regió es composa principalment de granit, esquist i complexe 
esquistgrauvàquic. La Serra da Estrela, els altiplans i valls circundants, són l’àrea de cria 
d’ovelles que donen nom al famós formatge “Queijo da Serra”. 
Com a conseqüència de segles de pastoreig, les zones més elevades (fins a 2.000 
metres) estan cobertes per plantes herbàceas i arbustives, situant-se el bosc al fons o a 
mitg vessant. 
A la regió hi domina el pí marítim (Pinus pinaster), roure (Quercus pyrenaica), 
castanyer ( Castanea sativa) i, més cap a l’interior, l’alzina (Quercus ilex). 
http://www.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pnse 
 
 

3. Bosc Nacional de Buçaco 
 
  Distància . 100 km 
  Aquesta sortida és per a tots els participants i acompanyants 
  El dinar es farà en el mateix lloc 
 
El Bosc Nacional de Buçaco és un complex monumental i natural classificat com a bé 
d’interès públic. A nivell arquitectònic s’ha de destacar el conjunt format per el Palacio 
Hotel da Buçaco i el Convent de Santa Cruz. La seva biodiversitat és notable. Té una 
superfície de 105 hectàrees i compta amb 257 espècies d’arbres i arbustos llenyosos, 
plantats a partir del segle XVII pels monjos de l’Ordre dels “Carmelitas Descalzos” que, 
al mateix temps van mantenir el bosc autòcton. 
En total compta amb prop de 700 espècies de flora, de les que 400 són espontànies. Es 
troba a la zona de transició bioclimàtica mediterrània-atlàntica. 
Contempla quatre unitats diferents de paisatge: arboreto, pinar del Marqués, bosc 
climàtic de la Cruz Alta i els jardíns i vall dels fetos. http://www.fmb.pt/index.pho/pt/ 
 
 
 
 
 

http://www.cm-fornosdealgodres.pt/
http://www.icnf.pt/portal/ap/p-nat/pnse
http://www.fmb.pt/index.pho/pt/
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SORTIDES OPCIONALS 
 

1. Dunes de S. Jacinto 
   
  Distància 150 km 
 

Situat a la regió central del país, costa occidental, junt a l’Oceà Atlàntic, a frec de la 
barrera de sorra que s’extend entre Ovar i el poble de S. Jacinto, limitat a l’est per un 
dels canals de la Ria de Aveiro. 
 
Consisteix en unes dunes consolidades de vegetació espontànea, herbàcea i arbustiva 
pròpia d’aquest habitat, tenint com a fons un bosc de pins (Pinus pinaster), plantat el 
segle XIX. També s’observen acàcies (varies espècies) plantades per fixar les sorres, 
que han demostrat ser invasives. http://www.portal/ap//t-nat/rnds. 

 
2. Reserva de Faia Brava 

 
   Distància 73 km 
 

 La Reserva de Faia Brava és una àrea protegida de gran riquesa biològica i paisajíistica. 
Entre les espècies d’interés micològic es poden citar, Poronia punctata, Choiromyces 
meandriformis, Panus rudis, Pleurotus eringii var. ferulae, Sphaerobolus stellatus i 
Torrendia pulchella. 
 http://www.atnatureza.org/index/php/en/area-management/2-uncategorised/39-
faiabrava. 
 
 
 
 Inscripcions a les sortides opcionals 
 
Si desitja apuntar-se a qualsevol sortida opcional, marqui el camp que correspongui en 
el formulari de la inscripció 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.portal/ap/t-nat/rnds
http://www.atnatureza.org/index/php/en/area-management/2-uncategorised/39-faiabrava
http://www.atnatureza.org/index/php/en/area-management/2-uncategorised/39-faiabrava
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COM ARRIBAR A FORNOS DE ALGODRES 
 

1. GPS. 40.6240753 – 7.543058 

2. En tren – Lisboa, per a Fornos de Algodres, : 
http://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios 
 

3. Autobús: Lisboa i Oporto per a Fornos de Algodres: http://www.rede-expressos.pt 

4. Automòbil: 

a)  Des de Lisboa: Per l’A1 i A25 

b) Des d’Oporto: per l’A1 i A25 

c)   Des de Vilar Formoso (frontera més propera): A25 

 
 
 

 
 

 

 

http://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios
http://www.rede-expressos.pt/

