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Atividades Sociais & Previsão do Tempo 

 

Caro Autor/Participante do CMC2014, 

 

Além de um incrível programa científico, o CMC2014 também oferece a oportunidade para 

você conhecer e interagir com a comunidade Cmapper.  

As atividades sociais e culturais durante a conferência incluem: 

 

Recepção de Boas-vindas 

Parque Balneário Hotel  I  Segunda-feira  I  22 de setembro às 20:00 

 

 

Museu do Pelé & Centro Histórico de bonde 

Terça-feira  I  23 de setembro às 19:00  I  http://museupele.org.br/ 

 

 
O Museu do Pelé foi inaugurado por ocasião da Copa do Mundo de 2014 no Casarão do 

Valongo. Ele é um tributo ao Pelé, o único brasileiro que é reconhecido em qualquer parte do 

mundo. A exposição do museu estará disponível com exclusividade para o nosso grupo das 19 

às 21:00. 

 

http://museupele.org.br/
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Santos tem um circuito turístico pelo Centro Histórico e você verá alguns desses locais num 

passeio de bonde. Celebraremos o dia do bonde, comemorado em 23 de semtembro! O bonde é 

tão característico de Santos que ele faz parte da marca da cidade. 

 

Jantar na Churrascaria Tertúlia
1
 

Quarta-feira  I  24 de setembro às 20:00  I  http://www.churrascariatertulia.com.br/ 

 
Você conhecerá a melhor churrascaria rodízio de Santos e terá bons momentos nesse agradável 

restaurante. O cardápio inclui saladas, carne, peixe e outros pratos para que todos tenham um 

jantar inesquecível. Tertúlia significa uma reunião de amigos, familiares ou simplesmente 

frequentadores de um local, que se reúnem regularmente para conversar – algo muito apropriado 

para a ocasião. 

 

Acompanhantes dos participantes do CMC2014 poderão comprar ingressos para as atividades 

sociais e para o jantar na Churrascaria Tertúlia na secretaria do evento. 

                                                           
1
 Incluído para os participantes credenciados como Pesquisadores e Profissionais. Alunos poderão adquirir ingressos para o 

jantar na terça-feira, 23 de setembro, na secretaria do evento. 

http://www.churrascariatertulia.com.br/
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Previsão do Tempo 

Informações atualizadas: temos a promessa de dias ensolarados durante a conferência. Nós 

esperamos temperaturas entre 22-28 
o
C. 

 

 

 

A temperatura da água na praia do Gonzaga nos convida a experimentar o Oceano 

Atlântico. Normalmente, a temperatura fica em torno de 15-20°C e nós recomendamos 

que você traga o seu traje de banho. Short e camiseta também são bem vindos, 

principalmente para caminhar ao longo dos jardins junto à orla da praia. 

 

 

Nos vemos em Santos na semana que vem! 

Paulo Correia & Maria Elena Infante-Malachias 

Local Organizing Committee, cmc2014 

Paulo Correia, Alberto Cañas & Maria Elena Infante-Malachias 

Program Committee, cmc2014 


