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Agenda

maio

Conferência Internacional
Os Mármores do Alentejo. 
2000 Anos de História e 
Memória
Alentejo Marmòris 
Hotel & Spa, Vila Viçosa 

A conferência será realizada no âmbito do 
estudo Património e História da Indústria 
dos Mármores e destina-se à divulgação dos 
principais resultados da investigação da equipa 
multidisciplinar de investigadores enquadrados 
pelo Centro de Estudos de Cultura, História, 
Artes e Património (CECHAP) de Vila Viçosa.

A Conferência Internacional “Os mármores do 
Alentejo. 2000 anos de memória e património” 
surge no âmbito do estudo Património e História 
da Indústria dos Mármores, com o objetivo 
de dar a conhecer os principais resultados da 
investigação em curso. Pretende-se relevar a 
importância dos mármores alentejanos, enquanto 
matéria-prima utilizada para a conceção de 
elementos esculturais e decorativos produzidos 
nas oficinas de canteiro e refletir sobre a evolução 
histórica deste ofício e a necessidade da sua 
reinvenção perante os desafios do futuro.

Neste sentido, o Projecto História da Indústria dos 
Mármores (PHIM) procura responder a necessidades 
do público especializado e não especializado, 
abrangendo a comunidade académica, mas também 
o setor empresarial das rochas ornamentais e, 
neste âmbito, a equipa de trabalho tem vindo a 
desenvolver atividades, desde 2012, que serão 
apresentados nesta conferência. A participação 
na Conferência Internacional é gratuita, mas está 
sujeita a inscrição prévia devido ao limite de lugares 
disponíveis. Para efetivar a inscrição, preencher o 
formulário disponível na página web do evento. 

setembro

30 e 31 de maio  2019 
Conferência Internacional
Os Mármores do Alentejo. 
2000 Anos de História e Memória
Alentejo Marmòris Hotel & Spa, Vila Viçosa

Informações:  
phim2.cechap@gmail.com
+351 268 889 186 | +351 965 087 618

Conferência 
SHATiS’19 – 5th 
International Conference 
on Structural Health 
Assessment of Timber 
Structures
Campus de Azurém da 
Universidade do Minho, 
Guimarães

After four successful editions, the next SHATiS 
International Conference on Structural Health 
Assessment of Timber Structures will take 
place on 25-27 September 2019 in Guimarães, 
Portugal.

The scientific program will comprise plenary 
lectures from internationally known researchers 
and will be structured in thematic sessions in 
different research fields. The conference is 
open to professional engineers, researchers, 
educators, students and everyone interested 
in existing timber structures. The objective 
is to make the conference the best forum 
for dissemination of the latest scientific and 
technical developments and for the exchange of 
new ideas in emerging topics.

Organized with the support of of ISISE, Ordem 
dos Engenheiros da Região Norte, Rilem, 
Associação Portuguesa de Construtores 
em Madeira e seus Derivados, ICOMOS – 
International Wood Committee, Buildings, 
International Journal of Arquitectural Heritage, 
Rothoblaas, Simpson – Strong Tie, ProTimber.

Informações:  
Joana Oliveira
Universidade do Minho, Departamento de 
Engenharia Civil, 4800-058 Guimarães – Portugal
shatis19@civil.uminho.pt
+351 253 510 748 | +351 253 510 217

CMN 2019
Congresso de Métodos 
Numéricos em Engenharia 
Campus de Azurém da 
Universidade do Minho, 
Guimarães

A APMTAC – Associação Portuguesa de 
Mecânica Teórica, Aplicada e Computacional  
e a SEMNI - Associação Espanhola de 
Metódos Numéricos em Engenharia co-
-organizam em Guimarães, no Campus 
de Azurém da Universidade do Minho, o 
Congresso de Métodos Numéricos em 
Engenharia.

O CMN 2019 pretende ser um fórum 
de referência para discussão científica, 
desenvolvimentos tecnológicos em mecânica 
computacional, métodos numéricos e 
aplicações. Resulta da organização conjunta 
das Associações APMTAC (Portugal) e SEMNI 
(Espanha) tal como as edições anteriores em 
Madrid (2002), Lisboa (2004), Granada (2005), 
Porto (2007), Barcelona (2009), Coimbra 
(2011), Bilbao (2013), Lisboa (2015) e Valência 
(2017).

O programa científico será composto por 
sessões plenárias com investigadores 
de renome e será estruturado em 
sessões temáticas em diferentes temas 
de investigação. O congresso convida 
profissionais, investigadores, professores, 
estudantes e todos os interessados em 
métodos numéricos a participarem no 
congresso. O objetivo é tornar o congresso 
na melhor plataforma para a disseminação 
dos mais recentes desenvolvimentos técnicos 
e científicos, além de permitir a interação e 
debate de ideias em tópicos emergentes.

1 a 3 de julho 2019 
CMN 2019 – Congresso de Métodos 
Numéricos em Engenharia 
Campus de Azurém da Universidade 
do Minho, Guimarães

25 a 27 de setembro de 2019 
CONFERÊNCIA “SHATiS’19 
5th International Conference 
on Structural Health Assessment 
of Timber Structures
Campus de Azurém da Universidade 
do Minho, Guimarães

Informações:  
cmn2019.pt 
cmn2019@civil.uminho.pt

mailto:shatis19%40civil.uminho.pt?subject=



