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Apontam-se a seguir algumas actividades, tarefas e iniciativas a efectuar durante o ano de 2003. 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. Ambas essas 
condicionantes se encontram de momento por definir com a exactidão necessária, por falta de dados. Em larga 
medida, este programa consiste em actividades que transitam do Plano de Actividades relativo a 2002. 
 
1. Debates Públicos  
1.1 São propostos dois temas para a realização de outros tantos debates públicos segundo o modelo já 
exercitado no ciclo Porto e Noroeste em Debate (painel): 
 1.1.1 Baixa: Recuperação, Como e Porquê 
 1.1.2 O Plano Finisterra e as Nossas Praias e Litoral   
1.2 Pré-programa dos debates públicos (parte da manhã) 
 1.2.1 Visita à zona de intervenção da CRUARB e outras zonas do Centro Histórico 
 1.2.2 Nova Visita à Estação Litoral da Aguda ou, em alternativa, às dunas de Matosinhos  
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  
 1.3.3 Temas eventuais futuros: a natureza no marxismo, no positivismo, em Spinoza, em Hegel, no 
 judaísmo, no budismo, no islamismo, no pensamento grego antigo, etc. 
1.4 Charlas Campo Aberto 
 1.4.1 Património Arqueológico e Património Ambiental - Prof. Vítor Oliveira Jorge 
 1.4.2 Apresentação de livro pelo autor, "Acuso!", Arq. Pulido Valente 
 1.4.3 O Porto visto de Leste , Dr. J. A. Rio Fernandes 
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 
 1.6.5 Aveiro, Cidade e Planeamento 
 1.6.6 Santiago de Compostela 
 
2. Vida da associação 
2.1 Dia da Associação/ Assembleia Geral: Janeiro de 2003; Jantar de 2° Aniversário 
2.2 Actividades de Ar Livre 
 2.2.1 Visita à Reserva Ornitológica do Mindelo 
 2.2.2 Percurso Porto-Gondomar-Beira Rio, com apoio do Prof. J. A. Rio Fernandes 
 2.2.3 Visita ao Vale do Paiva 
2.3 Prosseguimento do Ciclo "Leitura, Interpretação e Contemplação da Paisagem" 
2.4 Ciclo "Um dia em..." (Matosinhos, Gondomar, etc; Sé, Paranhos, Miragaia, etc.) 
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 
 
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 Prosseguir a integração da informação produzida pela associação na nova página internet da associação, 
que integrou a anterior urbanismo.no.sapo. O endereço actual é: 7mares.terravista.pt/campo_aberto 
3.5 Mapa Verde: ver a cidade do Porto com outros olhos 
 
4. Relação com outras associações 
4.1 Participação na actividade da CPADA e no 14.° ENADA 
4.2 Relações com Associações: prosseguimento do trabalho com vista a uma intervenção a propósito do novo 
PDM para o Porto 
4.3 Início do trabalho interassociativo a nível da Área Metropolitana do Porto e do Noroeste/Galiza 


