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31 de março 2022

Seminário “Estação Central da Beira em
Moçambique: Conservação e manutenção
do património do movimento moderno”

17, 18 e 19 de junho 2022
Jornadas Europeias
de Arqueologia

Escola de Arquitetura,
Arte e Design de Guimarães

4 a 5 de maio 2022

4.ª Conferência Internacional sobre
Eficiência Energética em Edifícios Históricos
Mosteiro Benediktbeuern, Alemanha

Jornadas
Europeias de
Arqueologia

Seminário “Estação Central
da Beira em Moçambique:
Conservação e manutenção
do património do
movimento moderno”

4.ª Conferência
Internacional sobre
Eficiência Energética
em Edifícios Históricos

A Estação Central da Beira, término do sistema
ferroviário que liga o porto ao interior de África,
foi inaugurada no final de 1966 e é da autoria dos
arquitetos Francisco José de Castro, João Garizo
do Carmo e Paulo de Melo Sampaio. O projeto de
conservação e reabilitação deste edifício, ex-líbris
da cidade da Beira, conta com a participação da
Universidade do Minho.

A conferência EEHB 2022, organizada
em conjunto pelo Centro Fraunhofer
para a Conservação e Eficiência Energética de Edifícios Históricos e pelo Deutsche Bundesstiftung Umwelt, com o apoio
do distrito da Alta Baviera, vai realizar-se
nos dias 4 e 5 de maio e terá um formato híbrido, com eventos presenciais
e online.

A Direção-Geral do Património Cultural,
que coordena as Jornadas Europeias de
Arqueologia (JEA), convida todas as entidades públicas ou privadas, coletivas
ou individuais portuguesas que pretendam organizar eventos, exclusivamente,
no âmbito da arqueologia a participar
nesta iniciativa, efetuando registo e inscrição no site até 17 de junho.

A edição deste ano é sobre o papel que
as tecnologias digitais podem desempenhar no melhoramento da eficiência
energética. Assim, nos dias 2 e 3 de
maio, realizar-se-á um workshop sobre
registo e modelação 3D de edifícios históricos com recurso a ferramentas digitais, estando programadas sessões práticas adicionais sobre processamento de
dados, eficiência energética e modelação higrotérmica de edifícios históricos.

As JEA, que na Europa são coordenadas pelo Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives, reúnem
mais do que 47 países aderentes.

Escola de Arquitetura,
Arte e Design de Guimarães

É neste âmbito que a Escola de Arquitetura, Arte
e Design de Guimarães organiza o seminário “Estação Central da Beira em Moçambique: Conservação e manutenção do património do movimento
moderno”, durante o qual será apresentado o projeto, serão feitas leituras históricas de arquitetura
e construção e haverá uma mesa-redonda a encerrar os trabalhos.
No final do seminário, que decorrerá em inglês,
sem tradução, será feita a abertura de uma exposição de plantas, fotos e desenhos históricos
presentes nos estudos efetuados por uma equipa
da UMinho, liderada pelo nosso associado Paulo
B. Lourenço.

Mosteiro Benediktbeuern,
Alemanha

Além dos eventos presenciais, o programa deste ano poderá incluir ainda
visitas e exposições virtuais, apresentações online, filmes e vídeos em direto ou
pré-gravados, podcasts, recursos para
download e todo o tipo de iniciativas que
poderão ser fruídas online.

A inscrição, até 23 de março, é gratuita, mas obrigatória, e está limitada à capacidade do auditório.

Informações:
sec.estruturas@civil.uminho.pt

Informações:
https://www.eehb2020.org

Programa disponível:
https://lnkd.in/deVVxhPG
Informações:
jea@dgpc.pt
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