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Vimos anunciara realização da vigésima
Criptogâmica que decorrerá entre 
edição está a cargo da 
Pavia no Campus de Aranjuez

 

veiga dos rios Tejo e 
histórico-artístico, palácios r
Tejo. Estas características motivaram a classificação de 
Cultural da Humanidad

 

O traçado actual da ci
durante o reinado de 
concedeuo título de 
seguintes, séc. XVII-
seem núcleo cortes
palaciana e desenho de jard
estética do Iluminismo. Entreas joias desta 
cidade madrilena destacam
numerosos Jardins. 
 

Localização do Simpó
Quartel de Pavia. Construí
Fernando VII (1752), e 
militares posteriores, é actualmenteum dos 
edifícios históricos de Aranjuez perten

XXI Simpósio de Botânica Criptogâmica 2017

Vimos anunciara realização da vigésima primeira edição do Simpósio de Botânica 
que decorrerá entre 21 e 24 de Junho de 2017. A organização desta 

edição está a cargo da Universidad Rey Juan Carlos, e terá lugar no Antig
Aranjuez. 

Local do encontro
Comunidade de Madrid, a 42 km 
a Sul de Madrid, 
Toledo, com ac
autocarros, 
automóvel. 

O “Real Sitio y Villa
tem uma localização privilegiada
rodeado por campos agrícolas

 Jarama. A cidade compreende um centro histórico com conjunto 
artístico, palácios reais e jardins estendendo-se ao longo da margem do rio 

Estas características motivaram a classificação de Aranjuez 
a Humanidade pela UNESCO em 2001.  

O traçado actual da cidade remonta ao séc.XVI, 
inado de Felipe II, que lhe 

título de “Sitio Real”. Nos séculos 
-XVIII, a “Villa” converteu-

núcleo cortesão com arquitectura 
palaciana e desenho de jardins baseados na 

luminismo. Entreas joias desta 
estacam-se o Palácio Real e 

o Simpósio: Edifício do Antigo 
. Construído na época de 

Fernando VII (1752), e com diversos usos 
militares posteriores, é actualmenteum dos 
edifícios históricos de Aranjuez pertencente ao 
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ntro: Aranjuez, na 
de Madrid, a 42 km 

de Madrid, e a 44 Kmde 
com acesso fácil de 
, comboio e 

Villa” de Aranjuez 
tem uma localização privilegiada, 
rodeado por campos agrícolas, na 

. A cidade compreende um centro histórico com conjunto 
se ao longo da margem do rio 

Aranjuez como Paisagem 



campus da Universidad Rey Juan Carlos (URJC) nesta cidade. 

 

O Slogan do Simpósio é “A Biodiversidade Escondida”, 
que reflecte o esforço dos investigadores em fungos, 
algas, fetos, líquenes e briófitas em dar a conhecer a 
riqueza presente nestes grupos, a sua ecologia e o seu 
valor de conservação.  

 

A Comissão Organizadora Local pertencenteà Área de 
Biodiversidade e Conservação da URJC:  

Isabel Martínez Moreno 

María Prieto Álvaro 

Ana M Millanes Romero 

Rosa M Viejo García 

Brezo Martínez Díaz-Caneja 

Gregorio Aragón Rubio 

Luis García Quintanilla 

M Carmen Molina Cobos 

 
Informação:  
Brevemente será disponibilizada informação adicional 
sobre o Simpósiona página web 
www.criptogamia2017.com. Para perguntas e sugestões 
envie, por favor, um e-mail para: 
simposiocriptogamia@gmail.com. 
 
Línguas oficiais do Simpósio: castelhano, português e inglês. 
 
 
Reserve a data de 21 a 24 de Junho de 2017 no seu 
calendário! Esperamos vê-lono Simpósio.  
 

 

 

 


