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Apontam-se a seguir algumas actividades, tarefas e iniciativas a efectuar durante o biénio 2005/2007. Trata-se 
de um inventário genérico, do qual apenas serão concretizadas as iniciativas possíveis, quer em função dos 
meios humanos mobilizáveis quer dos recursos financeiros que venham a estar disponíveis. 
 
 
1. Presença Pública 
 1.1 São propostos três temas para a realização de outros tantos debates públicos segundo o modelo já 
exercitado no ciclo Porto e Noroeste em Debate: 
  1.1.1 A (falta de?) qualidade do ar no Grande Porto 
  1.1.2 Natureza e Cidade 
  1.1.3 O financiamento das autarquias 
 1.2 Primeiro Grande Prémio Campo Aberto 
  1.2.1 Os melhores do urbanismo sustentável... 
  1.2.2 ... e os piores 
 1.3 Ciclo A Natureza nas religiões e filosofias 
  1.3.1 A Natureza na Bíblia: uma visão cristã; orador a convidar: Frei Geraldo Coelho Dias 
  1.3.2 A Natureza em Kant; orador a convidar: Prof. Dr. Viriato Soromenho Marques 
 1.4 Charlas intimistas 
  1.4.1 Ambiente e comunicação social (em colaboração com o Museu da Imprensa) 
  1.4.2 As árvores notáveis do Porto (em colaboração com a Associação dos Amigos de Gaia) 
 1.5 Seminários 
  1.5.1 Habitação, habitação social e construção ecológica 
  1.5.2 Transportes e mobilidade na cidade e área metropolitana 
 1.6 Ciclo "Cidades e Cidadania" 
  1.6.1 Coimbra: a intervenção da Pró-Urbe 
  1.6.2 Lisboa: Lisboa Abandonada, GEOTA e outros 
  1.6.3 Braga, a ASPA, o Projecto BragaTempo 
  1.6.4 Guimarães, o Centro Histórico, o Urbanismo em Guimarães 
 1.7 Formação em curso: "Os ecossistemas ibéricos e a biodiversidade para descobrir" 
 1.8 Exposição fotográfica: "O Parque Oriental (que antes de o ser já o era)" 
 
2. Vida da associação 
 2.1 Dia da Associação/ Assembleia Geral: Janeiro de 2005; Jantar de 4° Aniversário 
 2.2 Ciclo "Passeios de Ar Livre" 
  2.2.1 Paisagem Protegida de Corno de Bico 
  2.2.2 Serra da Lousã 
  2.2.3 Paredes e Penafiel 
  2.2.4 Maciço da Gralheira 
  2.2.5 Serra da Aboboreira 
  2.2.6 Serra de Montemuro 
  2.2.7 Lagoa de Mira e Zona Litoral da Praia de Mira 
  2.2.8 Mosteiro de Tibães 
  2.2.9 Açores 
 2.3 Prosseguimento do Ciclo "Leitura, Interpretação e Contemplação da Paisagem" 
 2.4 Ciclo "Jardins na Cidade" 
  2.4.1 Camélias do Viveiro Municipal do Porto 
  2.4.2 Fundação Eng. António de Almeida 
  2.4.3 Quinta do Alão 
  2.4.4 Quinta do SMAS 
 2.5 Continuação da intervenção sobre o novo Plano Director Municipal e outros temas de actualidade na 
definição da política ambiental e urbanística na cidade e região 
 2.6 Inventariação das áreas naturais, rurais e conjuntos arbóreos e vegetais significativos da Área 
Metropolitana do Porto 
 
3. Publicações 
 3.1 Revista Ar Livre: prosseguimento e consolidação 
 3.2 Campo Aberto boletim interno: prosseguimento desta publicação de periodicidade ocasional 
 3.3 PNED: prosseguimento e consolidação desta lista electrónica 
 3.4 Internet: desenvolver o sítio www.campoaberto.pt 



 3.5 Mapa Verde: expandir este projecto para a sua segunda fase 
 3.6 As árvores mais notáveis do Porto, em mapa e em calendário de parede 
 3.7 A fauna da cidade do Porto: edição de um guia prático ilustrado 
 
4. Relação com outras associações 
 4.1 Participação na actividade da CPADA e no 16.° ENADA 
 4.2 Relações com Associações do Porto: preparação de documentos e intervenção na sequência do 
novo PDM do Porto 
 4.3 Trabalho interassociativo a nível da Área Metropolitana do Porto e do Noroeste/Galiza para 
realização do primeiro congresso de associações de ambiente, urbanismo e conservação da Natureza 
 
 


