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Call for Papers 
 

Devido à reduzida área de implantação do sobreiro no planeta, circunscrita somente ao 

Mediterrâneo Ocidental e, dentro deste, particularmente à Península Ibérica, as riquezas 

produzidas neste sistema agrícola, cujo centro inequívoco é a extração e transformação de 

cortiça, apresentam-se como extremamente importantes do ponto vista social, cultural e 

económico para os países ibéricos. Possivelmente por este motivo, na última década, os 

estudos sobre o setor corticeiro, nas mais variadas áreas do conhecimento, têm-se vindo a 

renovar, muito embora diversos aspetos ainda se encontrem por explorar. 

No entanto, a dispersão de publicações, o número crescente de investigadores e as distintas 

temáticas analisadas tornam, por vezes, difícil a obtenção de uma visão de conjunto. Ainda 

assim, é notória a existência de numerosos pontos transversais, entre as diferentes áreas 

do conhecimento, que tendo como eixo comum o setor corticeiro, se tornam imperativos 

explorar. 

Assim, partindo da análise histórica da utilização dos produtos do montado de sobro, este 

encontro pretende, por um lado, reunir e analisar os mais recentes resultados que a 

investigação científica tem produzido, e, por outro, estimular a continuação da produção 

científica sobre o setor corticeiro nas mais variadas áreas do conhecimento. 

Neste sentido, o Congresso está aberto à participação de especialistas de qualquer área 

disciplinar, sendo que, se dará preferência às seguintes áreas temáticas: 

- História e Arqueologia; 

- Património Cultural e Turismo; 
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- Economia e Gestão; 

- Arquitetura e Design; 

- Ciências Agrárias e Silvicultura; 

- Química e Física. 

 

Estão abertas inscrições para propostas de comunicação. Preveem-se 

apresentações de cerca de 15 minutos de duração. As propostas deverão ser enviadas por 

correio eletrónico para o endereço montado.conference@gmail.com incluindo título, 

identificação do(s) autor(es), e um resumo com um máximo de 500 palavras, 

acompanhado de um curto CV do(s) autor(es). 

As línguas oficiais do congresso são o Português, o Castelhano e o Inglês. Mas 

aceitam-se comunicações igualmente em Francês, Italiano e Catalão. 

Prazo limite para apresentação de propostas: 30 de abril de 2015. 

Comunicação de aceitação de propostas: 15 de maio de 2015 

Apresentação do programa final: 30 de maio de 2015 

Prazo para inscrição de assistentes: 12 de junho de 2015 

 

Comissão Científica:  

Ana Cardoso de Matos (CIDEHUS – U. Évora); Antonio Linares (U. Extremadura); 

Amélia Branco (ISEG/UL); Dulce Freire (ICS/UL); Filipe Themudo Barata 

(CIDEHUS – U. Évora); Francisco Parejo Moruno (U. Extremadura); Inocêncio Seita 

Coelho (INIAV); Isabel Machado (IP de Portalegre); João Rocha 

(CIDEHUS/Departamento de Arquitectura – U. Évora); Nuno Ribeiro (ICAAM – U. 

de Évora); Paulo Brito (IP de Portalegre); Paulo Guimarães (U. Évora) e Teresa Pinto 

Correia (ICAAM – U. Évora). 

 

Comissão Organizadora: 

Carlos Manuel Faísca (Município de Ponte de Sor e U. Extremadura); José Francisco 

Rangel Preciado (U. Extremadura); Sónia Bombico (CIDEHUS/U. Évora) e Pedro 

Mourisco (ESTG/IPP) 

mailto:montado.conference@gmail.com


Local: Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor 

 

Entidades Organizadoras: 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Apoios:  
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Para mais informações: 

   
 

  https://congressointernacionalmontado.wordpress.com/ 
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