Os interessados em participar no Encontro de Cozinhas
Solares (III ECOSOL) deverão efectuar a sua inscrição,
entregando ou enviando a ficha anexa devidamente
preenchida, até 26 de Janeiro de 2007, para:
Prof. Celestino Rodrigues Ruivo
Escola Sup. Tecnologia-Universidade do Algarve
Campus da Penha, 8005-139 Faro
e-mail: cruivo@ualg.pt;
Tel: 289800166/289800124/289800100/918319210
Fax: 289888405

III ECOSOL
Encontro de Cozinhas Solares
3 de Fevereiro de 2007

A organização poderá cancelar a realização do encontro
caso o número de participantes inscritos não o justifique.
Está prevista a entrega de certificado de participação, a
distribuição de documentação. A inscrição só terá efeito
após efectuado o respectivo pagamento com cheque à
ordem de Escola Superior de Tecnologia.
O cumprimento da totalidade do programa previsto estará
dependente das condições climatéricas.
As pessoas interessadas no tema das cozinhas solares
que não possam estar presentes e que queiram tomar
conhecimento
de
iniciativas
futuras
(seminários,
concursos, cursos, encontros de fãs de cozinha solar, etc)
poderão enviar a ficha de inscrição com os seus dados
para cruivo@ualg.pt

Organização
Escola Superior de Tecnologia
da Universidade do Algarve
Campus da Penha- Faro
http://www.est.ualg.pt/

Programa
09h00 – Abertura

Ficha de inscrição no III ECOSOL
Encontro de Cozinhas Solares

09h15 – Preparação de café solar e almoço solar

NOME DO GRUPO:_________________________(EX. FAMÍLIA SANTOS)

09h30 – Palestras sobre cozinhas solares: tipos, evolução,
experiências, estratégias de disseminação.
Oradores: Júlio de Sousa Piscarreta, Armando Herculo, Celestino Ruivo

1) NOME _______________________________________________

11h15 – Pausa para café solar
12h00 – Sessão de demonstração de construção de cozinhas de
baixo custo.
Formadores: Júlio de Sousa Piscarreta, Armando Herculo, Celestino Ruivo
13h30 – Almoço solar.
15h00 – Sessão de encerramento.
Esclarecimentos adicionais/Additional information:
Prof. Celestino Ruivo (cruivo@ualg.pt) ou Sec. ADEM
Esc. Sup. de Tecnologia-Universidade do Algarve
Tel: 289800166/289800100 (ext. 6571) Fax: 289888405
Inscrição de pessoas individuais ou grupos:
25 euros – pessoa individual

TELEFONE _____________________________________________
E-MAIL ________________________________________________
2) NOME _______________________________________________
TELEFONE _____________________________________________
E-MAIL _________________________________________________
3) NOME _______________________________________________
TELEFONE _____________________________________________
E-MAIL ________________________________________________
INSTITUIÇÃO/EMPRESA (*)
______________________________________________________
MORADA(*)____________________________________________

40 euros – grupo de 2 pessoas

______________________________________________________

50 euros – grupo de 3 pessoas

_______________________________________________________
TELEFONE (*) ____________ FAX (*) _____________
E-MAIL(*)_______________________________________

N.I.F. (*)_______________________________________
CHEQUE Nº (*)___________BANCO______VALOR_______

(*) dados para emissão de factura

