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Associados GECoRPA – Grémio do Património

Monumenta – Reabilitação do Edificado 
e Conservação do Património, Lda. 
Obras de conservação e reabilitação de edifícios; 
consolidação estrutural; conservação de cantarias 
e alvenarias.

GRUPO II
Levantamentos, inspeções e ensaios

Professor Engenheiro Vasco Peixoto de Freitas, Lda. 
Patologia, reabilitação de edifícios e comportamento 
higrotérmico.

GRUPO III
Execução dos trabalhos.

Empreiteiros e Subempreiteiros

Atelier in.vitro 
Consultoria e projeto na área da arquitetura, com
particular enfoque na reabilitação do património edificado.

Cura – Projectos 
Inspeções, auditorias, estudos, peritagens, projetos e 
formação, no âmbito da engenharia e da arquitetura; 
ensaios, testes e medições para apoio ao diagnóstico 
de anomalias construtivas; controlo de qualidade, 
fiscalização e gestão de obras públicas ou privadas.

ACTIA – Engenharia e Construções, Lda. 
Obras de conservação e reabilitação de edifícios.

NVE – Engenharias e Construção, S.A. 
Projetos de engenharia; construção; reabilitação. 

Ferreira Lapa, Lda.
Reabilitação do património arquitetónico e construções 
antigas; projeto, fiscalização e consultoria; 
levantamentos, inspeções e ensaios.

ASSOCIADOS 
COLETIVOS 

ORDINÁRIOS

OZ – Diagnóstico, Levantamento e Controlo 
de Qualidade em Estruturas e Fundações, Lda. 
Estudos e projetos de engenharia e arquitetura; gestão e 
fiscalização de obras; organização e gestão de empresa; 
formação.

GRUPO I
Projeto, fiscalização e consultoria

NCREP – Consultoria em Reabilitação do Edificado e 
Património, Lda. 
Consultoria em reabilitação do património edificado; 
inspeção e diagnóstico; avaliação de segurança 
estrutural e sísmica; modelação numérica avançada; 
projeto de reabilitação e reforço; monitorização.

Cerne – Projeto e Consultoria
Projeto e consultoria em engenharia civil; inspeção 
e diagnóstico estrutural e de edifícios; reabilitação 
e reforço estrutural de construções existentes; 
coordenação de projetos de reabilitação do património 
edificado; avaliação de vulnerabilidade sísmica e 
segurança estrutural; consultoria e implementação de 
metodologias BIM

Gestip – Gestão Imobiliária e de Participações, Lda. 
Gestão imobiliária.

AOF – Augusto de Oliveira Ferreira & C.ª, Lda. 
Obras de conservação e reabilitação de edifícios, 
cantarias e alvenarias.

Lusíada – Arquitectura e Design  
Património: restauro e reabilitação; planeamento urbano; 
habitação (serviços, turismo, design de interiores, 
desenvolvimento de produto)

Atelier Samthiago, Lda. 
Obras de conservação e restauro do património 
histórico e artístico.

Pretensa – Equipamentos 
e Materiais de Pré-Esforço, Lda. 
Juntas de dilatação de edifícios, rodoviárias e ferroviárias; 
pregagens Cintec; proteção sísmica; químicos para 
construção; aparelhos de apoio; pré-esforço; reabilitação 
de estruturas; proteção contra explosões; barreiras 
acústicas; nanoparticulas para a construção.

Revivis – Reabilitação, Restauro e Construção, Lda. 
Obras de reabilitação, conservação e restauro e 
construção civil na generalidade.

CBC –  Construções Borges & Cantante, Lda. 
Construção de edifícios. 

SCHMITT – Elevadores, Lda. 
Planeamento, projeto e construção de edifícios; 
reabilitação de edifícios; reparação e modernização, 
com a substituição quase integral do equipamento; 
manutenção preventiva e preditiva em todos os 
equipamentos de elevação.

CACAO Civil Engineering Lda.
Rodovias e ferrovias; estudo de viabilidade; estudo 
prévio; projeto de execução; revisão de projeto; 
coordenação de projeto; consultoria e assessoria 
técnica; mobilidade e transportes.
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ASSOCIADOS 
INDIVIDUAIS

Antero Leite, 
economista

Diana Eibner Roth, 
arquiteta

Dulce Franco Henriques,
engenheira

Esmeralda Paupério, 
engenheira

Inês Flores-Colen, 
engenheira

João Augusto Martins Jacinto, 
engenheiro

Luís Pedro Monteiro Mateus, 
engenheiro

Maria de Lurdes Belgas Costa, 
engenheira

Miguel Reis Freire Cartucho, 
engenheiro

Paulo Lourenço, 
engenheiro

Aníbal Guimarães da Costa, 
engenheiro 

STB – Reabilitação do Património Edificado, Lda. 
Reparação e reforço de estruturas; reabilitação de 
edifícios; inspecção técnica de edifícios e estruturas; 
instalação de juntas; pintura e revestimentos industriais.

ASSOCIADO
COLETIVO 

EXTRAORDINÁRIO

OET – Ordem dos Engenheiros Técnicos

ASSOCIADO
HONORÁRIO

Vasco Peixoto de Freitas,
engenheiro 

S&P – Clever Reinforcement Ibérica 
Materiais de Construção, Lda. 
Fabricante de sistemas de reforço estrutural 
para betão armado, alvenaria, madeira e aço 
com compósitos de fibra; reforço de pavimentos 
rodoviários, aeroportuários e portuários com malhas 
de fibra de carbono e vidro.

Umbelino Monteiro, S.A. 
Produção e comercialização de produtos e materiais 
para o património arquitetónico e construções antigas.

GRUPO IV
Fabrico e/ou distribuição
de produtos e materiais

Saint-Gobain Portugal, S.A.
Fabrico e distribuição de produtos e materiais 
vocacionados para o património arquitetónico e 
construções antigas.

conhecimento nestas áreas e reforçar a 
interação entre os diversos intervenientes 
com as entidades dedicadas à formação e 
à investigação.

A Pedra & Cal propõe-se, também, sensibi-
lizar o público em geral para a importância 
do Património Cultural Construído e cons-
tituir um fórum para a crítica e a opinião, 
sempre com respeito pela liberdade de 
expressão e pelos códigos da Ética e 
Deontologia jornalísticas.

A Pedra & Cal não tem qualquer depen-
dência de ordem ideológica, política ou 
económica.

A revista Pedra & Cal é uma publicação 
periódica especializada, nascida em 1997, 
que se dedica à conservação e restauro do 
Património Cultural Construído e à reabili-
tação do Edificado em geral.

A Pedra & Cal tem como missão prestar 
informação diversificada e fidedigna sobre 
as melhores práticas, ideias e projetos 
destes segmentos de atividade do setor da 
construção, tendo como destinatários os 
seus associados, as empresas e os profis-
sionais destas áreas, de modo a contribuir 
para a qualidade das intervenções.

Para cumprir esta missão a revista pro-
põe-se contribuir para a divulgação do 

ESTATUTO EDITORIAL DA PEDRA & CAL

APOIOS AO GECoRPA 
ESTÃO AO ABRIGO DO 
MECENATO CULTURAL

Os donativos e apoios ao GECoRPA 
– Grémio do Património, no âmbi-
to do seu programa de atividades, 
gozam dos benefícios fiscais previs-
tos no regime do Mecenato Cultural.
O GECoRPA – Grémio do Património 
submeteu o seu “Programa de 
Atividades para o Triénio 2014/2016” 
à Secretaria de Estado da Cultura, 
para efeitos de avaliação do interes-
se cultural, tendo sido emitida uma 
“Declaração de Interesse Cultural”.
O reconhecimento do interesse cul-
tural do Programa do Grémio permi-
te aos mecenas usufruir dos benefí-
cios fiscais previstos no regime do 
Mecenato Cultural.
Os donativos abrangidos pelo 
Estatuto dos Benefícios Fiscais 
Mecenato Cultural podem ser em 
dinheiro ou em espécie.
O GECoRPA – Grémio do Património 
é, também, uma entidade sem fins 
lucrativos de utilidade pública.

Fernando F. S. Pinho, 
engenheiro


