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Manual de Reabilitação, volume 1
Caracterização e legislação aplicável
Autores: Vários

Edição: PTPC (2022)
Com coordenação dos professores Fernando F. S. Pinho (FCT NOVA) e Vasco Peixoto de Freitas (FEUP), nossos
associados, este livro é dirigido a atuais e futuros engenheiros civis e arquitetos intervenientes nas fases de projeto
e construção de obras de reabilitação. O manual começa por apresentar uma caracterização aprofundada do património edificado, nomeadamente dos edifícios de habitação, dos edifícios escolares e do património monumental.
Em seguida, apresenta a regulamentação técnica relativa a edifícios, aplicável a construções novas e, nos casos
possíveis, aos processos de reabilitação, e, por fim, descreve e analisa o atual quadro legal da política de reabilitação urbana.
Disponível para consulta no centro de documentação GECoRPA.

Termas Romanas de São Pedro do Sul
Autores: João Mendes Ribeiro e João Gomes da Silva
Edição: Nuno Miguel Borges (2022)

Está também disponível para consulta no nosso centro de documentação esta publicação que reúne o registo do
projeto e dos trabalhos de reabilitação das Termas Romanas de São Pedro do Sul que decorreram entre o verão
de 2017 e o inverno de 2019. Conta com os contributos de Jorge de Alarcão, Marcelo Mendes Pinto, José Pedro
Cortes, que fazem reflexões sobre este projeto e dão a conhecer melhor a história do edifício, e inclui também uma
entrevista de Nuno Miguel Borges aos autores. A publicação vem complementar a coleção «Projectos de Arquitectura», criada e editada por Nuno Miguel Borges. Trata-se de um programa editorial que reúne arquitetos, arquitetos
paisagistas, historiadores, arqueólogos, académicos, fotógrafos e designers que, em conjunto, ajudam a conhecer
e a compreender a história e o projeto de arquitetura retratado em cada volume.
Disponível para consulta no centro de documentação GECoRPA.

Livraria

Reabilitação Estrutural de Edifícios Antigos
Técnicas Pouco Intrusivas
Autor: Vítor Cóias

Edição: GECoRPA (2007)
Um livro feito a pensar nos engenheiros, arquitetos e outros profissionais do setor da construção envolvidos em intervenções de reabilitação de edifícios antigos. O objetivo é pôr à sua disposição um conjunto de conhecimentos
destinados a facilitar a aquisição, a conceção, o projeto e a fiscalização dessas intervenções, particularmente das
que são ditadas por considerações estruturais. A ênfase incide numa abordagem pouco intrusiva, por forma a permitir que as obras se façam com o mínimo de alteração do modelo construtivo e estrutural original, que, para além
da preservação da integridade e autenticidade dos edifícios, minimiza os impactos das obras no meio urbano e também no ambiente. A edição disponibiliza também seis anexos que contêm um vasto conjunto de informação complementar, tais como: glossário dos termos utilizados em reabilitação, exemplos de cálculos de verificação estrutural, cartas, declarações e outros textos relevantes para esta área, uma proposta de sistema de classificação das
empresas executantes das intervenções, condições técnicas especiais para os cadernos de encargos e fichas com
características dos materiais utilizados na reabilitação. Uma obra sempre atual!
Disponível para venda na livraria GECoRPA, com 10 % de desconto e oferta de portes.
€ 45,00 €40,50 (c/ IVA)

Para saber mais sobre estes e outros livros consulte a
Livraria em www.gecorpa.pt
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