
Associazione Micologica Bovesana e delle Alpi Cuneesi - Ugo  Maria  Cumino
“A.M.B.A.C. - CUMINO”  -  Piazza  Borelli, 6  -  12012   BOVES   CN  •  U.M.I.  •  C.E.M.M.

Convite

A “Associazione Micologica Bovesana e delle Alpi Cuneesi - Ugo Maria Cumino” (A.M.B.A.C.-CUMINO)
www.ambac-cumino.eu  em  colaboração  com  a   “Unione  Micologica  Italiana”  (U.M.I.)
http://umi.unibo.it/umi/       organiza a   24ª edição das  “Jornadas Micológicas da Confederação
Europeia de Micologia Mediterrrânica” (C.E.M.M.)  http://mycocemm.pagesperso-orange.fr
 
Vimos propor-vos umas jornadas de estudo e recenseamento da flora micológica do vale Varaitta, na
província de Cuneo, situada nos Alpes Cozie, no sopé do Monviso. 

Ficaremos muito felizes de vos ter como participantes e convidamos-vos para as

“24ªs JORNADAS MICOLÓGICAS DA CEMM”

Que se realizam

de  25  a  30  setembro de 2016

no Hotel Residence “Torinetto” em Sampeyre - Valle Varaita (Cuneo) - m 1000 s.l.m.

O  alojamento  está  previsto  no  Hotel  Residence  “Torinetto”  (***)  www.torinetto.com,  em  quartos
confortáveis com uma ou duas camas, com casa de banho privativa e em regime de pensão completa
com bebidas e café incluídos.  
Para a estadia completa (do jantar de domingo ao almoço de 6ªfeira ou do almoço de domingo ao
pequeno-almoço de 6ªfeira), o preço estabelecido por pessoa é de: 

-  325,00 euros, em quarto duplo (duas camas ou cama casal)
-  400,00 euros em quarto individual

Este valor será pago à chegada ao Hotel, e pode ser efetuado por cheque ou cartão de crédito. Não é
necessário o pagamento prévio de caução.

O Hotel  oferece a possibilidade de antecipar a chegada e/ou atrasar a partida em relação às datas
previstas, neste caso, para quem chega antes e/ou parte depois, o valor da pensão completa por dia
para além dos 5 dias previstos, será de 58 - 73 euros consoante o tipo de quarto. 

Para os trabalhos das “Jornadas” temos à nossa inteira disposição uma ampla sala de trabalho comum
com espaço suficiente para que cada um possa ter o seu posto de trabalho. Numa outra sala, decorrem
as conferências e as apresentações. O Hotel  está reservado em exclusivo para os participantes das
Jornadas.   

Na esperança de nos encontrarmos nas nossas “Jornadas da CEMM”, antecipadamente agradecemos e
vos enviamos as nossas cordiais saudações micológicas.
                             
Boves, 19  de março de 2016   
                                                                                                                           Gianfranco  Armando
          pela  "A.M.B.A.C. - CUMINO”

http://www.ambac-cumino.eu/
http://www.torinetto.com/
http://mycocemm.pagesperso-orange.fr/
http://umi.unibo.it/umi/


PROGRAMA

Domingo, 25 de setembro de 2016
10,00-18,00  -  Receção  dos  participantes,  entrega  da  documentação  e  instalação  do  material  de
trabalho.
18,00 - Receção de boas vindas e abertura oficial das Jornadas.
18,30 - Aperitivo de boas vindas 
19,30 - Jantar
21,00 - Apresentação dos percursos e das excursões dos dias seguintes 

Segunda-feira, 26 de setembro de 2016
A partir das 07,00 - pequeno-almoço
08,00 - Partida escalonada para os percursos
13,00 - Almoço
14,30 - Estudo e determinação do material recolhido
17,30 - Revisão das espécies mais interessantes
18,00 - Conferências
20,00 - Jantar
21,30 - Reunião do Conselho de Administração da CEMM
21,30 -23,00 - abertura da sala de trabalho

Terça-feira, 27 de setembro de 2016
A partir das 07,00 - pequeno-almoço
08,00 - Partida escalonada para os percursos
13,00 - Almoço
14,30 - Estudo e determinação do material recolhido
17,30 - Revisão das espécies mais interessantes
18,00 - Conferências
20,00 - Jantar
21,30-23,00 - Abertura da sala de trabalho

Quarta-feira, 28 de setembro de 2016
A partir das 07,00 - pequeno-almoço
08,00 - Partida escalonada para os percursos
13,00 - Almoço
14,30 - Estudo e determinação do material recolhido
17,30 - Revisão das espécies mais interessantes
18,00 - Conferências
20,00 - Jantar
21,30 - Reunião da Assembleia Geral da CEMM 
21,30-23,00 - Abertura da sala de trabalho

Quinta-feira, 29 de setembro de 2016 
A partir das 07,00 - pequeno-almoço
08,00 - Partida escalonada para os percursos
13,00 - Almoço
14,30 - Estudo e determinação do material recolhido
17,30 - Revisão das espécies mais interessantes
18,00 - Conferências
20,00 - Jantar de Gala com animação



Sexta-feira, 30 de setembro de 2016
A partir das 07,00 - pequeno-almoço
08,30 - eventuais pequenas excursões livres
13,00 - almoço e encerramento das “Jornadas CEMM 2016”

PROGRAMA PARA ACOMPANHANTES

Segunda-feira, 26 de setembro 
 manhã, partida nos carros particulares para Piasco (km 25 - Bassa Valle Varaita) visita guiada à fábrica

de  Arpas  Salvi  e  ao  museu  da  Arpa,  único  Museu  do  mundo  inteiramente  dedicado  a  este
instrumento www.museodellarpavictorsalvi.it;

 tarde, partida nos carros particulares para Sampeyre (km 1) com visita guiada da igreja (com uma
série de frescos do pintor Biazaci do final 1400), do centro histórico, e à descoberta das tradições no
Museu etnográfico local www.etnomuseosampeyre.it.

Terça-feira, 27 de setembro
 manhã, partida em autocarro para Staffarda, visita com audioguia de Abadia cisterciense do século

XII www.ordinemauriziano.it/abbazia-di-smaria-staffarda, visita de Saluzzo, vila natal de Silvio Pellico
com  visita  guiada  do  Centro  histórico  www.saluzzoturistica.it (sitio  multilingue:  catalão,  francês,
inglês, italiano, norueguês, português e castelhano). 

Quarta-feira, 28 de setembro 
 manhã, partida em autocarro para Racconigi com visita guiada ao Castelo Real, residência de verão

dos  Sabóia www.ilcastellodiracconigi.it; 
 manhã, partida nos carros particulares para Chianale (km 20 - Alta Valle Varaita), classificada como

uma das “100 mais belas aldeias de Itália”, com visita ao Museu do Traje e do artesanato têxtil de
Chianale www.museodelcostumechianale.it.

Quinta-feira, 29 de setembro
 manhã, partida em autocarro para a cidade de Cuneo, capital da Província, passagem guiada pelos 69

palácios ao longo da Via Roma - www.comune.cuneo.gov.it           

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Apresentação do “Valle Varaita”

www.vallidelmonviso.it   -   www.vallevaraita.cn.it   -   www.unionevallevaraita.it

www.turismocn.com  

http://www.unionevallevaraita.it/
http://www.vallevaraita.cn.it/
http://www.vallidelmonviso.it/
http://www.comune.cuneo.gov.it/
http://www.museodelcostumechianale.it/
http://www.ilcastellodiracconigi.it/
http://www.saluzzoturistica.it/
http://www.ordinemauriziano.it/abbazia-di-smaria-staffarda
http://www.etnomuseosampeyre.it/
http://www.museodellarpavictorsalvi.it/


Como chegar a  Sampeyre
- avião  -  Aeroporto  de  Torino  Caselle  www.aeroportoditorino.it,  Cuneo  Levaldigi

www.aeroporto.cuneo.it e Nice Côte d’Azur (França) www.nice.aeroport.fr;
- comboio – estação de Savigliano para quem chega de Torino ou estação de Cuneo para quem chega

de  França www.trenitalia.com;    www.ferroviedellostato.it; 
- autocarro – a paragem de referência é Sampeyre ou Calchesio, próxima do hotel, no percurso Cuneo-

Saluzzo/Torino, linha Pontechianale-Valle Varaita www.buscompany.it/ati/orari;
- carro – para quem chega pela autoestrada A6 Torino- Savona a saída mais próxima é  Marene.
- Para qualquer outra proveniência ver o mapa adjacente.

O Hotel Residence “Torinetto” (***)  
Localizado na Via Calchesio n. 7 apenas a 1 km após Sampeyre. Telefone (0039) 0175 977181 - 0175
977459 - fax (0039) 0175 977104 - www.torinetto.com   – O Hotel dispõe na receção, de WI-FI gratuito.
Para os participantes acompanhados do seu cão, e alojados nos quartos, está previsto o pagamento
de um suplemento de 30 euros. 

http://www.torinetto.com/
http://www.buscompany.it/ati/orari
http://www.ferroviedellostato.it/
http://www.trenitalia.com/
http://www.nice.aeroport.fr/
http://www.aeroporto.cuneo.it/
http://www.aeroportoditorino.it/


Inscrições
Devem ser efetuadas com o envio da ficha de inscrição e do respectivo comprovativo da transferência
bancária do pagamento da taxa de inscrição: 

  40,00 euros,  participantes e acompanhantes, sócios de Associações pertencentes à CEMM 
  40,00  euros, estudantes (anexar comprovativo)
  60,00 euros,  outros participantes não CEMM.

O pagamento pode ser efetuado por transferência bancária (sem despesas para o beneficiário) para a
conta:

Codigo IBAN    IT71  H076  0110  2000  0001  3107  123

Codice  BIC/SWIFT     BPPIITRRXXX Banco:       Poste Italiane

    CIN      ABI          CAB            N. CONTA

   H       07601        10200       000013107123

      Morada:    A.M.B.A.C.  CUMINO
                        PIAZZA   BORELLI   6
                        12012    BOVES    CN

Será enviado um e-mail de confirmação da sua inscrição após a receção do respectivo pagamento e
confirmação do tipo de alojamento pretendido. 

Prazo de inscrição
Até ao dia 30 de junho de 2016 o mais tardar ou até haver disponibilidade de lugares. O eventual
encerramento antecipado das  inscrições  será  anunciado no site  da  nossa  associação  www.ambac-
cumino.eu  ,  ou  no  site  oficial  da  U.M.I.  http://umi.unibo.it/umi/    ou  da  C.E.M.M.
http://mycocemm.pagesperso-orange.fr

Saídas micológicas
Todas  as  saídas  serão  efetuadas  nos  carros  dos  participantes,  em  pequenos  grupos,  com
acompanhantes da nossa associação. As inscrições nos diferentes percursos, serão feitas, de véspera
onde estarão indicados a hora e o estacionamento de partida.
Estão previstos 20 percursos diferentes todos no Valle Varaita (distância máxima de 30 km). Os habitats
principais são: Castanea sativa, Betula pendula, Fagus sylvatica, Larix decidua, Abies alba, Picea abies,
Pinus  cembra,  Alnus  viridis,  Pinus  sylvestris,  Arctostaphylos  uva-ursi,  Rhododendron  ferrugineum,
prados e pastagens alpinas.
Outras duas saídas estão previstas no vale vizinho de Valle Maira (reserva Natural  dos Ciciu del Vilar:
Quercus  pubescens,  Quercus  cerris)  http://www.parks.it/parchi.cuneesi/par.php e  Valle  Grana
(Montemale di Cuneo e Valgrana: para os  ipogeos) www.comune.montemale.cn.it.
Todas as saídas e percursos previstos, e respectivos habitats serão apresentados na reunião da primeira
noite.

http://www.comune.montemale.cn.it/
http://www.parks.it/parchi.cuneesi/par.php
http://mycocemm.pagesperso-orange.fr/
http://umi.unibo.it/umi/
http://www.ambac-cumino.eu/
http://www.ambac-cumino.eu/


Comissão Científica
 BOCCARDO Fabrizio
 FILIPPA Mario
 SIMONINI Gianpaolo
 VIZZINI Alfredo

Conferências
Quem pretender apresentar uma conferência, que deverá ter a duração máxima de 30 minutos, deve
enviar o resumo até ao dia 30 de julho de 2016 para armando.gianfranco@ambac-cumino.eu; o texto
integral deverá ser fornecido à organização – em formato digital – antes da apresentação pública.
O programa das conferências será divulgado oportunamente.

Trabalhos científicos
O local de trabalho para identificação das espécies, uma grande sala, localiza-se na cave. Deve assinalar
na ficha de inscrição, se necessitar de espaço para trabalhar.
Relembramos os nossos amigos estrangeiros para trazerem adaptadores para as tomadas italianas.
A revisão das espécies e as conferências terão lugar numa sala-varanda localizada no terceiro andar do
hotel. 

Acompanhantes
Todas as entradas pagas, incluídas no programa das visitas, devem ser pagas pelos acompanhantes:
fábrica e Museu da Arpa de Piasco, Museu etnográfico de Sampeyre, Abadia em Staffarda, Castelo
Real em Racconigi e Museu do Traje de Chianale.

Se está interessado em participar envie a ficha de inscrição devidamente preenchida para:

armando.gianfranco@ambac-cumino.eu     -  ou para   “A.M.B.A.C. - CUMINO”  
  C/O  GIANFRANCO  ARMANDO
  VIA  CIRCONVALLAZIONE  12 - 4 
  I   12020   ROSSANA   CN

A sua inscrição deve chegar o mais tardar até 5ª feira, dia 30 de junho de 2016.

Para mais informações pode contactar:
- Gianfranco ARMANDO - tel. (0039) 0175-64430  -  333 79 72 262  -  armando.gianfranco@ambac-cumino.eu 
- Iolanda e Giovanni MANAVELLA - tel. (0039) 0121-932732  -  lallynx@tiscali.it - gvnnmanavella3@gmail.com 
- Mauro MANAVELLA - tel. (0039) 0175-391825  -  manavella.m@libero.it 

mailto:manavella.m@libero.it
mailto:iogio.man@tiscalinet.it
mailto:lallynx@tiscali.it
mailto:armando.gianfranco@ambac-cumino.eu
mailto:armando.gianfranco@ambac-cumino.eu
mailto:armando.gianfranco@ambac-cumino.eu
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