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Historic Construction and Conservation. 
Materials, Systems and Damage

O nosso associado Professor Paulo B. Lourenço é co-autor do livro “Historic Construction and Conservation. Mate-
rials, Systems and Damage”, 1ª edição 2020, uma importante obra de apoio à intervenção no património, abordando o 
conhecimento dos materiais, estruturas, história da construção, patologia e casos práticos. Pretende-se responder às 
seguintes questões: O que vale a pena preservar? Como é possível? O que é importante?
Esta obra é um contributo importante para os profissionais, investigadores e estudantes na área do Património.

Disponível para consulta no centro de documentação GECoRPA.

Autores: Pere Roca, Paulo B. Lourenço, Angelo Gaetani 
Edição: Routledge 

Reabilitação estrutural de paredes 
de alvenaria de pedra tradicional

Esta obra é dividida em duas partes. Na primeira, faz-se um enquadramento geral do tema, incluindo as principais ca-
racterísticas e anomalias estruturais das construções de alvenaria de pedra tradicional, métodos de inspeção e diag-
nóstico destas anomalias e técnicas de reabilitação estrutural.
Na segunda parte, descreve-se o trabalho de investigação realizado pelo autor relativo à análise experimental de so-
luções de reforço estrutural desta tipologia construtiva, incluindo, entre outros, o processo construtivo de 62 modelos 
experimentais (muretes) de alvenaria de pedra tradicional (que tiveram como principal referência as paredes dos edi-
fícios da Baixa Pombalina em Lisboa), as soluções de reforço aplicadas numa grande parte daqueles muretes, os en-
saios realizados em dois sistemas de ensaios (de compressão axial e compressão-corte), projetados e montados para 
este estudo, e a apresentação e discussão dos resultados obtidos.
O autor é coordenador do Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros e profes-
sor no Departamento de Engenharia Civil da NOVA School of Science and Technology | FCT NOVA.

Disponível para consulta no centro de documentação GECoRPA.

Autor: Fernando F. S. Pinho
Edição: NOVA.FCT Editorial

Platibandas do Algarve

As platibandas são uma referência marcante dos edifícios do Algarve e são um elemento de grande valor patrimonial, 
com uma importância notável na imagem dos aglomerados urbanos e dos núcleos rurais.
Embora mais evidentes na região do Sotavento, a sua presença é uma constante em todo o território do Algarve e 
sobressai de uma forma graciosa e colorida na valorização da paisagem de toda a região. As platibandas constituem 
uma expressão muito especial da afirmação da cultura construtiva regional, tanto na arquitetura popular, como na eru-
dita. São também um testemunho do gosto de criar formas e da perícia de construir do povo algarvio. 
Esta edição, ilustrada com mais de 160 imagens, é o resultado de um significativo e original levantamento fotográfi-
co, que se tornou a base de um estudo importante para a identidade da região e para os apreciadores do património 
do Algarve. 
Um livro que nos deixa surpreendidos, curiosos e interessados por uma realidade muito viva que apetece admirar e 
compreender.

Disponível para venda na livraria GECoRPA. 
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Autores: Miguel Reimão Costa, Pedro Prista, José Eduardo Horta Correia e Alexandre Arménio Tojal 
Edição: Argumentum
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