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Agenda

Congresso da 
Reabilitação 
– CONREA 2021 
Reitoria da Universidade 
de Aveiro

A reabilitação do edificado tem vindo a crescer 
de forma significativa em Portugal, apresentando-
se como um setor intrinsecamente ligado a 
fenómenos turísticos, imobiliários e de gestão 
urbana das cidades. O desenvolvimento destes 
sectores mobilizadores da economia deveria 
pressupor a aplicação de conhecimento técnico e 
científico, com fortes bases nas teorias e Cartas 
internacionais para orientação das estratégias de 
intervenção no Património na atualidade.

Este workshop visa proporcionar um campo 
de reflexão sobre os materiais de construção 
empregues no património histórico e arquitetónico 
que, em conjunto com a tradição e a inovação, 
evocam saberes, culturas, técnicas de construir e 
de aplicar que urge conservar e salvaguardar. Nesta 
perspetiva, a equipa do projeto DB-HERITAGE 
(Base de dados de materiais de construção com 
interesse histórico e patrimonial - http://db-heritage.
lnec.pt/) convida os interessados à participação 
nesta iniciativa.

Serão abordados neste congresso três temas 
gerais: Reabilitação Sísmica, Reabilitação do 
Património e Projeto, tendo sido convidados os 
melhores especialistas na matéria para debater 
estes 3 temas em três dias, um tema por dia, de 
modo a aprofundar o conhecimento em áreas 
essenciais na intervenção no Património edificado 
(classificado e não classificado).

29-30 de junho e 1 de julho de 2021 
Congresso da Reabilitação – CONREA 2021
Reitoria da Universidade de Aveiro

Informações:  
Inscrições abertas através do seguinte endereço: 
http://conrea2021.web.ua.pt/incricoes.htm
Mais informações aqui. 

7.º Fórum Internacional de 
Património Arquitetónico 
Brasil-Portugal
Museu Histórico Nacional, Paço 
Imperial, Palácio Capanema e 
Sitio Burle Marx, Rio de Janeiro

O 7.º FIPA que será realizado nos dias 13, 
14 e 15 de julho de 2021, na cidade do Rio 
de Janeiro, é um evento chancelado pelo 
Comité organizador da UIA para integrar 
o calendário de eventos culturais do 
Rio 2021-Capital Mundial da Arquitetura 
UNESCO UIA.

Este fórum contribuirá para o 27.º Congresso 
Mundial de Arquitetos UIA2020RIO, o mais 
importante evento de arquitetura mundial, 
programado também no Rio de Janeiro e 
promovido pela União Internacional dos 
Arquitetos (UIA) e pelo Instituto de Arquitetos 
do Brasil (IAB).

O objetivo principal do FIPA é promover 
debates interdisciplinares e interinstitucionais 
a fim de que o conhecimento científico 
decorrente da investigação, da prática de 
intervenção no “sítio” e da gestão e promoção 
do Patrimônio Cultural consigam um espaço 
de diálogo e de troca de informação relevante.

Informações:  
https://www.fipabrasil.com.br/

Museu do Côa 
vai receber uma 
conferência mundial 
sobre o Antropocénico 
em 2021
Museu do Côa, 
Vila Nova de Foz Côa

Encontro vai decorrer durante a 
presidência portuguesa da União 
Europeia, integrado no programa das 
comemorações do vigésimo aniversário 
da inscrição dos Sítios de Arte Rupestre 
do Vale do Côa na Lista do Património 
Mundial da UNESCO.

“Este evento, que integrará a 
programação oficial da presidência 
portuguesa da UE, será organizado pela 
Agencia Nacional Ciência Viva e pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, e vai desenrolar-se durante 
três dias no Museu do Côa. A acção 
vai receber destacados investigadores 
mundiais especializados na temática do 
Antropocénico, envolvendo a comunidade 
científica e educativa da Europa”, indicou 
o responsável pela Fundação.

2021, Ano da Presidência portuguesa 
do Conselho da União Europeia
Museu do Côa vai receber uma conferência 
mundial sobre o Antropocénico em 2021
Museu do Côa, Vila Nova de Foz Côa

13, 14 e 15 de julho de 2021 
7.º Fórum Internacional de Património 
Arquitetónico Brasil-Portugal
Museu Histórico Nacional, Paço Imperial, Palácio 
Capanema e Sitio Burle Marx, Rio de Janeiro

Informações:  
Fonte: Público

http://conrea2021.web.ua.pt/
https://www.publico.pt/2020/12/06/culturaipsilon/noticia/museu-coa-vai-receber-conferencia-mundial-antropocenico-2021-1941955

