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ENQUADRAMENTO
Os sismos que todos os anos assolam diversas regiões do
planeta, têm, frequentemente, consequências catastróficas não só em perdas de vidas humanas mas também
em termos de destruição do edificado e da infraestrutura
necessária ao bem-estar das populações e ao normal
funcionamento da economia.
O impacto dos grandes sismos faz-se também sentir
sobre o Património Cultural das regiões atingidas, provocando perdas irreversíveis, como demonstram, em anos
recentes, as destruições ocorridas na cidadela de Bam,
no Irão, ou na basílica de S. Francisco de Assis, em Itália.
Em Portugal, são conhecidas as destruições de bens
culturais de grande importância, tanto imóveis como
móveis, provocadas pelo grande sismo de 1755 e pelo
incêndio que se lhe seguiu.
Para além de centena e meia de edifícios religiosos e da
maior parte do respetivo recheio, perdeu-se a biblioteca
real e os seus mais de 70 000 livros, e, num único dos
cerca de cinquenta palácios destruídos, perderam-se
200 quadros de pintores famosos, incluindo Rubens e
Ticiano, uma biblioteca de 18 000 livros e cerca de 1 000
manuscritos.

Foi neste contexto, e ao abrigo do protocolo de colaboração celebrado em 2006, que o Grémio do Património e a
Direção-Geral do Património Cultural decidiram organizar conjuntamente o presente seminário de divulgação.
No seminário estão representadas a Universidade de
Pádua (entidade coordenadora do projeto) e as duas
entidades portuguesas que participaram no projeto (a
Universidade do Minho e a empresa Monumenta, Ld.ª),
na sequência de uma candidatura apoiada em Portugal,
desde o início, pelo GECoRPA – Grémio do Património.

DESTINATÁRIOS
Este seminário destina-se a decisores e técnicos envolvidos em atividades relacionadas com a salvaguarda de
edifícios e outras construções com valor cultural, nomeadamente arquitetos, engenheiros civis, engenheiros
técnicos civis e conservadores-restauradores, bem como
outros interessados na temática.

INSCRIÇÃO

Sendo o risco sísmico uma realidade em Portugal, em
particular na sua metade sul, faz todo o sentido promover, junto dos técnicos e responsáveis portugueses, uma
reflexão sobre esta temática e, em particular, sobre as
medidas que podem ser postas em prática para reduzir
a perigosidade representada pelos sismos para o património cultural.

O seminário é gratuito mas a inscrição é obrigatória. As
inscrições serão aceites por ordem de chegada, atendendo
ao limite da capacidade do auditório.

Para tal, constitui um excelente pretexto a recente conclusão do projeto de I&D de âmbito europeu, “NIKER”,
que teve por objetivo desenvolver e validar estratégias,
metodologias, tecnologias e materiais para melhorar o
comportamento dos monumentos e edifícios históricos
face à ação sísmica, tendo em vista mitigar, de modo
fiável e economicamente eficiente, os danos potenciais
causados por um sismo intenso ao património cultural
construído europeu.

GECoRPA - Grémio do Património
Avenida Conde Valbom, nº 115, 1º Esq.
1050-067 Lisboa
Tel.: 213 542 336 / 918 266 247
E-mail: info@gecorpa.pt
www.gecorpa.pt

CONTACTOS

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Depois de preencher o formulário, selecione a opção “Imprimir” como Adobe PDF. Grave o ficheiro e remeta-o, em
anexo, através de e-mail. Posteriormente irá receber a confirmação da sua inscrição. Para qualquer esclarecimento ou
informação adicional, por favor contacte o GECoRPA - Grémio do Património.
Nome ____________________________________________________________________________________________
E-mail _____________________________________ Telefone ______________________________
Morada _________________________________________________________________________________________
Código Postal ______________________________ Localidade _____________________________________
Atividade / Profissão _________________________________________________________________________
Empresa / Instituição _________________________________________________________________________
Comentários

____________________________________________________________________________________

PROGRAMA
14:00

Registo dos participantes e entrega de documentação

15:00
Comunicação de abertura

Isabel Cordeiro, Diretora-Geral do Património Cultural

15:15
Apresentação do GECoRPA – Grémio do Património
Vítor Cóias, GECoRPA – Grémio do Património
Engenheiro civil, membro sénior e especialista em estruturas da Ordem dos Engenheiros. A partir de 1980 fundou três empresas
que executam ou colaboram em intervenções de reabilitação, constituindo uma equipa de cerca de
cem pessoas. É o presidente da direção do GECoRPA - Grémio
do Património, uma associação de empresas, profissionais
e cidadãos, dedicada à área da reabilitação do edificado e
do Património. Tem três livros e várias dezenas de artigos e
comunicações publicados sobre temas relacionados com a
reabilitação.

15:30
O projeto “NIKER”, os seus objetivos e resultados
Francesca da Porto, Universidade de
Pádua
Professora Auxiliar de Engenharia de Estruturas do Departamento de Engenharia Civil,
Ambiental e Arquitetura da Universidade de
Pádua. Leciona nas Unidades Curriculares
de “Construções resistentes aos sismos” e “Bases construtivas e
estáticas para edifícios históricos”. Os seus principais interesses são a vulnerabilidade sísmica de edifícios históricos de
alvenaria, técnicas de intervenção, ensaios não-destrutivos e
ligeiramente destrutivo de edifícios de alvenaria, e técnicas
experimentais e numéricas. Coordenou dois projectos europeus (“DISWall” e “NIKER”). É autora e coautora de numerosas
contribuições em revistas internacionais e nacionais, bem
como conferências.

16:00
Os ensaios experimentais realizados na Universidade
do Minho
Daniel Oliveira, ISISE, Departamento de
Engenharia Civil, Universidade do Minho
Engenheiro Civil e Professor Associado
do Departamento de Engenharia Civil da

PATROCÍNIO

Universidade do Minho. Principais interesses de investigação
relacionados com a reabilitação de estruturas antigas de alvenaria, engenharia sísmica, utilização de materiais compósitos
e construção em terra, tendo trabalhado como consultor em
vários casos de estudo. Secretário do Comité Técnico RILEM
CSM Composites for Sustainable Strengthening of Masonry.
Supervisor de mais de 30 estudantes de doutoramento e mestrado. Autor de mais de 160 publicações divididas por livros,
capítulos de livros, artigos de revista, conferências, monografias e relatórios.

16:30

Pausa para café

17:00
A situação dos monumentos portugueses face ao
risco sísmico e a sua estabilidade estrutural
Paulo Lourenço, ISISE, Departamento de
Engenharia Civil, Universidade do Minho
Professor catedrático do Departamento de
Engenharia Civil da Universidade do Minho.
Responsável do Grupo de Estruturas e Diretor do Instituto para Sustentabilidade e Inovação em Estruturas de Engenharia (www.isise.net). Interesses
na área dos ensaios não destrutivos, técnicas avançadas de
análise numérica e experimental, técnicas de reforço inovadoras e engenharia sísmica. Trabalhou como consultor em mais
de cinquenta monumentos em Portugal e no estrangeiro.
Coordenador do Mestrado Europeu Erasmus Mundus em
Análise Estrutural de Monumentos e Construções Históricas
(www.msc-sahc.org) e editor do International Journal of
Architectural Heritage.

17:30
Exemplos concretos de intervenções em Portugal
Luís Mateus, Monumenta, Ld.ª
Engenheiro civil, mestre em Construção
e doutorando em Engenharia Civil (IST).
Desde 2002 desempenhou funções de
direcção de obras na empresa Stap e
integrou a Monumenta em 2003, onde
desempenha funções de direcção de obras e de produção.
Membro da equipa de I&D do projeto “NIKER”.

18:00
Intervenção de encerramento
João Carlos Santos, Subdiretor-Geral do Património Cultural

APOIOS

