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tram a importância da multidisciplinaridade 
nos estudos e trabalhos de reabilitação e 
tiveram por base o envolvimento de vários 
tipos de “saber”. 

A revista é de acesso livre, encontrando-se 
disponível online, na página do GECoRPA. 
Deste número especial foi feita uma tiragem 
em papel para distribuir aos participantes 
do congresso. A saber, a versão impressa 
apresenta versões resumidas dos artigos 
do CONREA’21, sendo o acesso às versões 
completas facilitado através de um código QR 
localizado no fim de cada artigo. 

Ao longo destes anos, o GECoRPA tem 
procurado a promoção da qualidade das 
intervenções de reabilitação, e da formação 
e qualificação dos profissionais e empresas, 
contribuindo para a sensibilização junto dos 
organismos e cidadãos para a importância de 
políticas e estratégias sustentáveis de preser-
vação do património. 

Aos nossos associados, que são o pilar fun-
damental para a concretização deste projeto 
associativo, uma agradecida palavra. A eles é 
dedicada a capa da revista.

Um dos primeiros objetivos desta nova Direção 
é fomentar o crescimento do GECoRPA, estan-
do em curso uma campanha promocional de 

   todos os leitores:

É com redobrado orgulho que inicio este 
desafio na Presidência do GECoRPA e por 
inerência na Direção da revista Pedra &Cal, 
uma referência incontornável na defesa das 
boas práticas da reabilitação do edificado e 
conservação do património desde o seu pri-
meiro ano de publicação, em 1998.

Esta revista tem sido fiel às diretivas que 
sempre se propôs prosseguir, incluindo 
importantes contributos da academia, com 
papel deveras assinalável na divulgação das 
boas práticas e na partilha de conhecimentos 
na área da reabilitação. 

Dedicamos a primeira edição de 2021 ao 
CONREA’21 – Congresso da Reabilitação, 
organizado pela Universidade de Aveiro e 
que acontece de 29 de junho a 1 de julho, 
contando com o apoio institucional da nossa 
associação. 

Esta edição especial integra dez artigos 
selecionados pela comissão científica do 
congresso, abrangendo várias áreas: prin-
cípios da preservação; conhecimento das 
tipologias construtivas; técnicas de inspe-
ção e caracterização; e reabilitação, de 
vários materiais e soluções estruturais e 
não-estruturais. Estes conteúdos demons-
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angariação de novos associados (até 30 de 
setembro). Estou certa que, com o apoio de 
todos, o GECoRPA aumentará o seu dinamis-
mo e juntos tudo faremos para que continue a 
desempenhar um papel relevante na socieda-
de em que vivemos. 

Num mundo em constante mudança, novos 
desafios estão lançados e o enquadramento 
adequado das políticas de reabilitação é uma 
preocupação essencial, como o é a preserva-
ção do património. Com os olhos postos nos 
valores da sustentabilidade ambiental, social, 
cultural e económica, naturalmente.

Finalmente, uma palavra de agradecimento a 
todos os que se empenharam e contribuíram 
para esta edição, em particular à arquiteta 
Alice Tavares que serviu de elo de ligação 
entre a revista e o CONREA’21. 

Envidaremos todos os esforços para a con-
tinuação da qualidade da revista, pela qual 
o seu fundador e anterior diretor, engenheiro 
Vítor Cóias, sempre zelou.

Nesta fase, ainda em pandemia, desejo a 
todos saúde e espero que gostem desta edi-
ção. Quaisquer comentários são bem-vindos!

Boas leituras. E fiquem bem! 
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