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8 > 10 SET
Wokshop - Fontes Qualita-
tivas e Quantitativas de In-
vestigação em Economia A-
plicada em Portugal. Estu-
dos de Caso in Loco
  Este workshop é organizado pelo
NEEII - Núcleo de Investigação
em Economia Europeia, Indus-
trial e Internacional, do Depar-
tamento de Economia, Escola de
Economia e Gestão, da Universi-
dade do Minho.

11 > 15 SET
6º Congresso Internacional
do Grupo Português de
Glúcidos/3º Congresso Ibéri-
co de Hidratos de Carbono –
Glupor 6
  O 6º Congresso Internacional do
Grupo Português de Glúcidos/3º
Congresso Ibérico de Hidratos de
Carbono – Glupor 6, decorre de
11 a 15 de Setembro no Hotel D.
Luís, em Coimbra, é organizado
pela Faculdade de Ciências e
Tecnologias da Universidade de
Coimbra. Para mais informa-
ções poderá consultar a morada
electrónica, em www.eq.uc.pt/
glupor6.

15 > 16 SET
Internacional Workshop
«Spaceflight Dynamics and
Control»
  Irá realizar-se nos dias 15 e 16
de Setembro o Internacional
Workshop «Spaceflight Dyna-
mics and Control» no anfiteatro
8.1 da UBI.

17 SET
Encontro Português de
Visualização Científica
  Organizado pela Fundação
Navegar e pela Faculdade de
Engenharia da Universidade
do Porto, o encontro terá lugar
no Centro Multimeios de Es-
pinho. Mais informações em:
http://envc2005.multimeios.pt

19 > 21 SET
Seminário - «Ciclo Urbano
da Água»
  A Associação Portuguesa dos
Recursos Hídricos promove um
Seminário centrado na conser-
vação da água ao nível do Ciclo
Urbano da Água, que se realiza
entre os dias 19 e 21 de Setembro
de 2005, no anfiteatro 8.1 da
UBI. O evento destina-se a res-
ponsáveis e técnicos de diversas
especialidades de organismos da
administração central, regio-
nal e local, bem como de em-
presas municipais e multimu-
nicipais, empresas privadas,
fornecimento de equipamentos
e serviços, e ainda a investi-
gadores, docentes e estudantes
do Ensino Superior.   O progra-
ma integra apresentações a
cargo de especialistas na temá-
tica do mesmo, com o fim de di-
vulgar a conservação da água,

através das diversas medidas
destinadas a preservar, controlar
e desenvolver os recursos hídricos
superficiais e subterrâneos.

21 >  23 SET
XI  ENEC
  XI Encontro Nacional de Edu-
cação em Ciências e I Encontro de
Educação para uma Nova Cultu-
ra  da Água, na Escola Superior
de Educação do Instituto Poli-
técnico do Porto. Mais informações
em: http://enec2005.ese.ipp.pt

21 >  23 SET
Conferência Internacional -
“A imagem dos Centros His-
tóricos – bases para a sua sal-
vaguarda”
  O Gabinete para o Centro Histó-
rico está a organizar uma Confe-
rência Internacional denomina-
da “A imagem dos Centros Histó-
ricos – bases para a sua salvaguar-
da” que decorrerá no Auditório da
Reitoria da Universidade de Coim-
bra. Esta conferência versará so-
bre vários temas tais como o papel
da salvaguarda dos centros his-
tóricos na sustentabilidade das
cidades e das regiões em que se
inserem, a conservação e manu-
tenção do património arquitectó-
nico histórico, a requalificação do
espaço público nos centros históri-
cos – análise, diagnóstico e soluções.

22 > 24 SET
VII Palavras Andarilhas
  Biblioteca Municipal de Beja.

29 SET
Conferências e colóquios 2005
promovidas pelo Instituto de
Filosofia Prática
  “Narrativa e Educação Cívica”
por Luísa Branco e Paulo Osório, às
18 horas, na Sala de Seminários da
Biblioteca Central da UBI.

29 > 30 SET
8ª Conferência sobre Redes de
Computadores e Workshop
CRC - Ensino.
  A iniciativa terá lugar no Insti-
tuto Politécnico de Portalegre.
Mais informações em: http://
www.webchairing.com/crc2005

Até 30 SET
“Zé Povinho, 130 anos”
  Exposição patente no Museu
Nacional da Imprensa, no Porto,
até ao final do mês, entre as 15 e
as 20horas. Esta iniciativa co-
memora os 130 anos da figura
criada por Raphael Bordallo
Pinheiro.

1 > 8 OUT
IMAGO 2005
   Sexta edição do Imago - Festival
Internacional de Cinema e Vídeo
Jovem a ter lugar na cidade do
Fundão. Para além de outras acti-

vidades continuam a realizar-se
as secções competitivas de curtas-
metragens.  Mais informações em:
http://www.imagofilmfest.com

3 > 4 OUT
V Jornadas de Sociologia
“Sociologia como ciência: Tratado
de Bolonha em questão” é o tema
das V Jornadas de Sociologia pro-
movidas pelo Conselho de Estu-
dantes de Sociologia da UBI. A ini-
ciativa terá lugar, no anfiteatro
7.21, entre as 9h e as 19h.

7 > 8 OUT
III Encontro Ibérico de
Enfermagem
  A Ordem dos Enfermeiros -
Secção Regional do Centro e o
Colegio Oficial de Enfermería de
Cáceres vai realizar nos dias 7 e 8
de Outubro de 2005 o III Encontro
Ibérico de Enfermagem, na cidade
da Covilhã. Os trabalhos decor-
rem no Anfiteatro das Sessões So-
lenes da UBI entre as 9 e as 18
horas.

7 > 8  OUT
Colóquio “Decisão e Crença”
  A iniciativa decorre no âmbito  das
“Conferências e colóquios 2005”
promovidas pelo Instituto de Fi-
losofia Prática, na Sala de Semi-
nários da Biblioteca Central da
UBI.

12 > 14  OUT
JACs 2005
  Jornadas Aeronáuticas da Co-
vi lhã .

13 OUT, 10 NOV e 7 DEZ
Falar de blogues
  Todos os colóquios terão lugar na
Livraria Almedina,  Saldanha (Lis-
boa), sempre às 19 horas. Dia 13
de Outubro: “ Falar de Blogues no
Feminino”, a 10 de Novembro: Fa-
lar de Blogues: percursos e pers-
pectivas e a 7 de Dezembro: Falar
de Blogues com José Pacheco Pe-
reira.

13 >14 OUT
Colóquio de Estudos
Clássicos
  Pela primeira vez a Universidade
do Minho vai promover a reali-
zação de um Colóquio sobre Estu-
dos Clássicos. Mais informações
em: http://www2.ilch.uminho.
pt/coloquioclassico/

14 > 15 OUT
II Encontro Nacional de
 Weblogs
  Após o 1º Encontro de Weblogs,
realizado na Universidade do Mi-
nho, é agora a vez da UBI acolher
mais uma edição da iniciativa. O
programa inclui várias activida-
des e sessões temáticas e a blogos-
fera estará no centro do debate.
Mais informações em: http://2en

controdeweblogs.blogspot.com/
ou através  do e-mail:  2encontro
weblogs@gmail.com

17 > 18  OUT
2º Fórum Ciência
  Faculdade de Engenharia da
Universidade  do Porto.

20 OUT
Conferências e colóquios 2005
promovidas pelo Instituto de
Filosofia Prática
  “Kafka e o cânone” por António
Bento, no âmbito do Ciclo Nar-
rativa e Identidade. A iniciativa
temlugar às 18 horas na Sala de
Seminários da Biblioteca Central
da UBI.

20 > 21 OUT
IV SOPCOM
  “Repensar os Media: Novos
Contextos da Comunicação e da
Informação” é o tema principal
de mais um congresso da
SOPCOM  que decorre este ano  no
Campus Universitário da Uni-
versidade de Aveiro. Mais infor-
mações no site oficial do evento:
http://www2.ca.ua.pt/4SOP
COM/apresenta.htm

24 > 26  OUT
Fórum da Química 2005 FCT-
UNL
  Este ano decorrerá a terceira edi-
ção do Fórum da Química, tendo
como mote “Ciência, Tecnologia e
Inovação”, pretendendo dar-se a
conhecer algumas áreas da Quí-
mica que se encontram em desen-
volvimento. Este evento direccio-
na-se a jovens que frequentem cur-
sos no ensino superior, nas áreas de
Química, Bioquímica, Biologia,
Farmácia, Materiais entre outros,
bem como alunos de doutoramen-
to, mestrado e professores, e a todos
os interessados nestas áreas. O
Fórum da Química é um evento
exclusivamente organizado por
alunos de licenciatura, dos 4º e 5º
anos da Faculdade de Ciências e
Tecnologia, da Universidade Nova
de Lisboa.

27  OUT
Projecto 2xTRA
  O Departamento de Electrome-
cânica no âmbito do Projecto
2xTRA vai realizar no dia 27 de
Outubro uma conferência sobre
o tema “Projectos de Investiga-
ção e Desenvolvimento com
PME´s”, no anfiteatro 8.1 da UBI.

27 > 29  OUT
“Literacia, conhecimento e
cidadania”
   No âmbito da iniciativa “Biblio-
tecas para a vida”, no Auditório
da Universidade de Évora.  Mais
informações no site: http://
w w w . e v o r a . n e t / b p e / 2 0 0 5 B i
c e n t e n a r i o / d i a s / 2 7 _ o u t 0 5 /
conferencia.htm

10 > 11 NOV
III Encontro Internacional
de Análise Linguística do
Discurso
  Campus de Gualtar, Univer-
sidade do Minho.

21 > 23 NOV
Engenharia´2005 -
Inovação e
Desenvolvimento
  A Conferência “Engenharia
2005 - Inovação e Desenvol-
vimento” decorrerá na Uni-
versidade da Beira Interior
(UBI), Covilhã, de 21 a 23 de
Novembro de 2005. Concebida
como um amplo fórum de dis-
cussão, tem por objectivos fo-
mentar o contacto entre inves-
tigadores das diversas áreas de
engenharia e divulgar activi-
dades de inovação e desenvol-
vimento junto dos vários secto-
res de actividade económica.

1 > 3 DEZ
Física 2005 - Física para o
Século XXI
  A iniciativa decoore no Centro
de Congressos e Exposições,
Edifício da Alfândega, Porto.
Mais informações em: http://
www.fc.up.pt/fis/Members/
fisica2005

5 > 6 DEZ
“Centenário de Jean-Paul
Sartre”
  A iniciativa decorre no âm-
bito  das “Conferências e co-
lóquios 2005” promovidas pelo
Instituto de Filosofia Prática,
na Sala de Seminários da Bi-
blioteca Central da UBI.

5 > 8 DEZ
EPIA 2005
  Este ano terá lugar a 12ª Con-
ferência em Inteligência Arti-
ficial (EPIA 2005), organi-
zada pela Associação Portu-
guesa de Inteligência Artifi-
cial (APPIA), a qual irá ce-
lebrar simultaneamente os
20 anos da Inteligência Arti-
ficial em Portugal.

10 > 20 DEZ
The International Joint
Conferences on Computer,
Information and Systems
Sciences and Engineering
CISSE 05
 Para mais informações: http://
www.cisse2005.org

21 > 22 ABR
VII LUSOCOM
  “Comunicación local: da pes-
quisa á produción” é o tema do
congresso que se realiza na Fa-
cultade de CC. da Comunica-
ción, em Santiago de Composte-
la. Para mais  informações con-
sultar o site:  http://www.luso
com2006.com


