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Prémio Gulbenkian 
Património 2022
Fundação 
Calouste Gulbenkian

A Fundação Calouste Gulbenkian tem 
aberto, até ao dia 31 de janeiro de 2022, 
o período de candidaturas ao Prémio 
Gulbenkian Património – Maria Tereza e 
Vasco Vilalva, no valor de 50 mil euros, 
que distingue projetos de excelência 
na área da conservação, recuperação, 
valorização ou divulgação do património 
português, imóvel ou móvel.

Este prémio, atribuído pela primeira vez em 
2007, destina-se a assinalar intervenções 
exemplares em bens móveis ou imóveis de 
valor cultural que estimulem a preservação 
e a recuperação do património, dentro de 
alguns critérios de elegibilidade.

A decisão de atribuição deste prémio 
é da responsabilidade do Conselho de 
Administração da Fundação Calouste 
Gulbenkian, com base numa proposta 
elaborada pelo Júri do prémio. A entrega 
do prémio será feita numa cerimónia 
pública, em data e local a anunciar.

31 de janeiro 2022 
Prémio Gulbenkian Património 2022
Fundação Calouste Gulbenkian

Informações:  
Fundação Calouste Gulbenkian

IV Simpósio de Argamassas 
e Soluções Térmicas de 
Revestimento
Universidade de Coimbra 
– Auditório ITECONS

O setor da construção conhece, atualmente, um período 
de crescimento de construção nova e de reabilitação. 
As argamassas, quer se destinem à execução de juntas 
de assentamento, quer se destinem à execução de 
revestimentos, continuam a ser produtos de construção 
recorrentes em todo o tipo de edificações.

A escolha mais adequada de uma argamassa, quer 
do ponto de vista das suas características físicas e 
higrotérmicas, quer do ponto de vista de compatibilidade, 
quer ainda do ponto de vista da sustentabilidade, 
continua a ser uma tarefa complexa e desafiante.
A deposição de resíduos em aterros revela-se, também, 
relevante face aos problemas ambientais associados. 
Neste âmbito, a incorporação de resíduos em 
argamassas de construção pode mitigar este problema 
e contribuir para melhorar algumas das características 
dessas argamassas.

A melhoria do comportamento energético dos edifícios 
continua, ainda, a ser relevante na redução de consumos 
e no aumento da sustentabilidade no setor da construção. 
Neste âmbito mantém-se o crescimento expressivo das 
soluções usadas em Isolamento Térmico de Edifícios (do 
tipo Argamassas Térmicas e/ou ETICS), como solução de 
melhoria do comportamento energético dos edifícios.
Face ao exposto, considera-se de grande importância a 
investigação para aprofundar todo este conhecimento, 
em particular no que se refere ao comportamento das 
argamassas em serviço, muitas vezes distinto do seu 
comportamento laboratorial.

A revista Pedra & Cal é “media partner” deste evento. 
Será publicado um número especial com os artigos 
selecionados no âmbito da temática da revista.

Informações:  
https://www.argamassas2022.uc.pt

Bolsa de 
Investigação 
do Instituto 
Arqueológico 
Alemão para 
o ano de 2022

No âmbito dos acordos de colaboração 
entre o Instituto Arqueológico Alemão 
(IAA) e a Direção-Geral do Património 
Cultural, celebrados por ocasião da 
cedência da Biblioteca temática do IAA 
ao Estado português, foi instituída a 
Bolsa Portugal do Instituto Arqueológico 
Alemão.

Esta bolsa destina-se a projetos 
relacionados exclusivamente com 
Portugal, nas áreas de Arqueologia Pré 
e Proto-Histórica, Arqueologia Clássica, 
História Antiga e Arqueologia Medieval.

As candidaturas devem ser entregues 
até 31 de janeiro de 2022.

Até 31 de janeiro  2022
Candidaturas para bolsa de Investigação IAA
Bolsa de Investigação do Instituto 
Arqueológico Alemão para o ano de 2022

10-11 de março de 2022
IV Simpósio de Argamassas 
e Soluções Térmicas de Revestimento
Universidade de Coimbra – Auditório ITECONS

janeiro março

Agenda

Informações:  
Patrimoniocultural.gov.pt

https://gulbenkian.pt/fundacao/premios/premio-vasco-vilalva/
http://www.itecons.uc.pt/projectos/argamassas2022/index.php?module=sec&id=919
https://www.argamassas2022.uc.pt
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/news/iniciativas/bolsa-de-investigacao-do-instituto-arqueologico-alemao-para-o-ano-de-2022/

