Empresas associadas do GECoRPA — Grémio doPatrimónio
GRUPO I
Projeto, fiscalização e consultoria

GRUPO III
Execução dos trabalhos.
Empreiteiros e Subempreiteiros

Consultoria e projeto: reabilitação de edifícios;
comportamento higrotérmico; comportamento acústico;
estudo de patologias; coordenação de projeto

Prestação de serviços de consultoria e projecto na área
da arquitectura, com particular enfoque na reabilitação
do património edificado.
Engenharia e construção.

Inspeções, auditorias, estudos, peritagens, projetos e
formação, no âmbito da Engenharia e da Arquitectura.
Ensaios, testes e medições para apoio ao diagnóstico
de anomalias construtivas.
Controlo de qualidade, fiscalização e gestão de obras
públicas ou privadas.

Consultoria em reabilitação do património edificado.
Inspeção e diagnóstico.
Avaliação de segurança estrutural e sísmica.
Modelação numérica avançada.
Projeto de reabilitação e reforço.
Monitorização.

Conservação e restauro do património arquitetónico.
Conservação e reabilitação de construções antigas.

Conservação e reabilitação de edifícios.
Consolidação estrutural.
Cantarias e alvenarias.
Pinturas e carpintarias.
Conservação e restauro de património artístico.

Gestão imobiliária e de participações, Lda.

Construção de edifícios.
Conservação e reabilitação de construções antigas.
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, nanopartículas para a construção.

GRUPO II
Levantamentos, inspeções e ensaios

Conservação e reabilitação de edifícios.
Consolidação estrutural.
Conservação de cantarias e alvenarias.

Reabilitação de edíficações e de estruturas.
Restauro de peças de arte.

Projeto de conservação e restauro do património
arquitetónico.
Conservação e restauro do património arquitetónico.
Azulejos; cantarias (limpeza e tratamento); dourados;
esculturas de pedra; pinturas decorativas; rebocos e
estuques; talha.

Reparação e reforço de estruturas.
Reabilitação de edifícios.
Inspeção técnica de edifícios e estruturas.
Instalação de juntas.
Pintura e revestimentos industriais.

GRUPO IV
Fabrico e/ou distribuição
de produtos e materiais

Fabricante de reforços de estruturas em
betão armado e alvejarias com compósitos
de fibras. Reforço de pavimentos rodoviários,
aeroportuários e portuários com malhas de fibra
de carbono e vidro.

Produção e comercialização de produtos
e materiais para o património arquitetónico e
construções antigas.
Levantamentos.
Inspeções e ensaios não destrutivos.
Estudo e diagnóstico.

Engenharia, construção e reabilitação.

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

