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.

GRUPO IV
Fabrico e/ou distribuição
de produtos e materiais

ASSOCIADOS
INDIVIDUAIS

ASSOCIADO
COLETIVO
EXTRAORDINÁRIO

Aníbal Guimarães da Costa,
engenheiro

OET – Ordem dos Engenheiros Técnicos

Antero Leite,
economista
Diana Eibner Roth,
arquiteta
Dulce Franco Henriques,
engenheira

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

Esmeralda Paupério,
engenheira
Fernando F. S. Pinho,
engenheiro
Inês Flores-Colen,
engenheira

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.

João Augusto Martins Jacinto,
engenheiro
Luís Pedro Monteiro Mateus,
engenheiro
Maria de Lurdes Belgas Costa,
engenheira

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

Miguel Reis Freire Cartucho,
engenheiro
Paulo Lourenço,
engenheiro

ESTATUTO EDITORIAL DA PEDRA & CAL
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 reabilitação 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 profissionais destas áreas, de modo a contribuir
para a qualidade das intervenções.
Para cumprir esta missão a revista propõe-se contribuir para a divulgação do

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, sensibilizar o público em geral para a importância
do Património Cultural Construído e constituir um fórum para a crítica e a opinião,
sempre com respeito pela liberdade de
expressão e pelos códigos da Ética e
Deontologia jornalísticas.

ASSOCIADO
HONORÁRIO
Vasco Peixoto de Freitas,
engenheiro

APOIOS AO GECoRPA
ESTÃO AO ABRIGO DO
MECENATO CULTURAL
Os donativos e apoios ao GECoRPA
– Grémio do Património, no âmbito do seu programa de atividades,
gozam dos benefícios fiscais previstos 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 interesse cultural, tendo sido emitida uma
“Declaração de Interesse Cultural”.
O reconhecimento do interesse cultural do Programa do Grémio permite aos mecenas usufruir dos benefícios 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.

A Pedra & Cal não tem qualquer dependência de ordem ideológica, política ou
económica.
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