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Semana da Reabilitação Urbana

  rganizada pela Vida Imobiliária, de 
11 a 13 de maio, a Semana da Reabilitação 
Urbana de Lisboa foi transmitida online, de 
forma gratuita e contou com o apoio institu-
cional do GECoRPA.

Destacamos 2 sessões coorganizadas pelo 
grémio: no dia 12, “Intervenção no Património 
– Desafios e Casos Práticos” com participação 
dos associados Atelier in.vitro; Roth Projectos, 
AOF e NCREP; no dia 13 “Os desafios da 
Arquitetura Sustentável e do Património” 
com a participação do arquiteto José Borges, 
Membro da Direção do GECoRPA.

A edição de 2021 da Semana da Reabilitação 
Urbana contou também com um artigo de 
opinião da autoria da atual presidente do 
GECoRPA, intitulado: “Desafios e Estratégias 
para o Património”.

Fonte: Público e GECoRPA

O

Novos Órgãos Sociais 
do GECoRPA

  ealizou-se a 28 de janeiro deste ano 
a Assembleia Geral eleitoral dos corpos sociais 
do GECoRPA para o triénio 2021-2023, que 
passam a ter a seguinte constituição:

A presidência da Direção é assegurada por 
Inês Flores-Colen, engenheira civil, mestre em 
Construção e Reabilitação, doutorada e Pro-
fessora Associada do Departamento de Enge-
nharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do 
Instituto Superior Técnico (IST), Universidade 
de Lisboa. 

Os corpos sociais contam ainda com mais 
três novos elementos:

- Tiago Ilharco, licenciado em Engenharia 
Civil e mestre em Reabilitação do Património 
Edificado pela Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FEUP). É o novo secre-
tário da Assembleia Geral.

- João Graça, licenciado em Engenharia Civil 
pela FEUP. É vogal efetivo do Conselho Fiscal.

- Joel Claro, conservador-restaurador com 
formação superior pelo Instituto Politécnico 
de Tomar (IPT), especializado na área de 
materiais pétreos, e mestrado em Gestão de 
Património pela Universidade de Évora. É 
vogal suplente do Conselho Fiscal.

No encerramento da assembleia eleitoral o 
GECoRPA agradeceu aos associados que 
deixaram de pertencer aos corpos sociais, e, 
em particular, ao presidente da direção ces-
sante, professor e engenheiro Vasco Peixoto 
de Freitas, o empenhamento com que promo-
veu a associação e conduziu os seus desti-
nos, ajudando-a a ultrapassar as dificuldades 
e incertezas do último ano.

INTERVENÇÃO 
NO PATRIMÓNIO - 
DESAFIOS E CASOS 
PRÁTICOS

OS DESAFIOS DA 
ARQUITETURA 
SUSTENTÁVEL 
E DO PATRIMÓNIO

  nosso associado NCREP participou 
no “Seminário internacional sobre estratégias 
de avaliação sísmica para as estruturas de 
alvenaria”.

O engenheiro Alexandre Costa partilhou 
alguns estudos de caso interessantes sobre 
a avaliação sísmica das estruturas de alfân-
dega em Portugal.

R

O

Seminário 
internacional 
sobre estratégias 
de avaliação 
sísmica para as 
estruturas de 
alvenaria

https://reportugal.vidaimobiliaria.com/atualidade/opiniao/desafios-estrategias-patrimonio/
https://reportugal.vidaimobiliaria.com/atualidade/opiniao/desafios-estrategias-patrimonio/
https://imobiliario.publico.pt/
http://www.gecorpa.pt/noticia.aspx?id=11&area=&idn=521
http://www.gecorpa.pt/equipa.aspx?id=1&idc=23&area=Equipa
https://player.vimeo.com/video/541876252
https://player.vimeo.com/video/541876252
https://player.vimeo.com/video/541876252
https://player.vimeo.com/video/547432518
Os desafios da Arquitetura Sustentável e do Património
Os desafios da Arquitetura Sustentável e do Património
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Jornadas de 
Reabilitação 
Urbana – 
Palmela

  ecorreram de 7 a 9 de junho as 
Jornadas da Reabilitação Urbana em Palmela.

A iniciativa foi organizada no âmbito do 
Programa de Dinamização da Reabilitação 
Urbana do Centro Histórico de Palmela e 
do Núcleo Antigo da Vila de Pinhal Novo. 
O município proporcionou um momento 
de reflexão e discussão sobre a reabilita-
ção urbana, em torno de três temas cen-
trais: “Reabilitação e os Núcleos Antigos”, 
“Soluções para a Reabilitação de Edifícios 
Antigos” e “Reabilitação e Património”.

Ao longo dos três dias deste evento desti-
nado a proprietários, moradores, profissio-
nais das áreas da Arquitetura, Engenharia 
e Urbanismo e população em geral, foram 
abordadas questões transversais da rea-
bilitação urbana, com enfoque também na 
realidade de Palmela, e questões de caráter 
mais técnico, relacionadas com a interven-
ção sobre o edificado existente e os desafios 
associados.

Estas jornadas contaram com a participação 
de um dos membros da direção do GECoRPA, 
arquiteto José Borges, da CBC – Construções 
Borges e Cantante, Lda.

Fonte: Município de Palmela

D

Curso de Especialização 
em Inspeção e Diagnóstico,
Reabilitação e Reforço 
de Edifícios

  Centro de Estudos de Engenharia 
Civil (CEEC) do Instituto Superior de 
Engenharia de Lisboa (ISEL) e o Institute for 
Advanced Studies and Awareness (IASA), 
organizaram o curso de Especialização 
em Inspeção e Diagnóstico, Reabilitação e 
Reforço de Edifícios, que contou com o apoio 
da Ordem dos Engenheiros – Região Sul e do 
GECoRPA.

Com início a 17 de maio de 2021, o objetivo 
foi o de dotar os profissionais da área da 
engenharia e arquitetura com as competências 
necessárias ao desempenho das suas funções, 
independentemente do seu contexto académico 
anterior e que é normalmente muito variado.

Este curso foi lecionado por especialistas 
altamente qualificados e com grande expe-

O riência empresarial e contribuiu para a for-
mação de técnicos qualificados na área da 
inspeção e diagnóstico, reabilitação e reforço 
de edifícios, complementando a sua formação 
e contribuindo para a qualidade nas respeti-
vas intervenções.

A equipa formadora teve na sua composição 
o engenheiro Carlos Mesquita da OZ – diag-
nóstico, levantamento e controlo de qualidade 
em estruturas e fundações, Lda., o engenheiro 
João Paulo Costa da Monumenta, Reabilitação 
do Edificado e Conservação do Património, 
Lda., ambas associadas GECoRPA, e o asso-
ciado individual engenheiro Luís Pedro Mateus.

Fonte: Ordem dos Engenheiros

   no último trimestre de 2021 que 
decorrerá na Central Tejo (Fundação EDP) 
e online, o Fórum do Património 2021 (data 
a anunciar), organizado pela Associação Por-
tuguesa de Arqueologia Industrial (APAI), 
Grémio do Património (GECoRPA), Associa-
ção Portuguesa para a Reabilitação Urbana 
e a Proteção do Património (APRUPP), Asso-
ciação Portuguesa dos Amigos dos Castelos 
(APAC), e pela Associação Portuguesa das 
Casas Antigas (APCA).

Com o tema principal “Património Vivo” a 
versão de 2021 do fórum traz-nos o patri-
mónio que faz parte da vida quotidiana das 

comunidades, em ambiente urbano e rural, 
e propõe a discussão sobre os modos em 
que o património pode ser ativado e des-
frutado no presente, salientando o valor 
do património como bem de futuro. O tema 
oferece uma oportunidade para trocar ideias 
e partilhar práticas em torno de temáticas 
como comunidades patrimoniais, o envol-
vimento da comunidade (incluindo métodos 
participativos e história oral), os novos usos 
do património, as novas tecnologias e como 
estas podem dar vida ao passado.

Fórum do 
Património 2021

É

https://www.cm-palmela.pt/viver/cultura/agenda-de-eventos/evento/jornadas-da-reabilitacao-urbana-7-a-9-de-junho-inscricoes-abertas
https://www.iasa-association.org/curso-reabilitacao-edificios
https://www.iasa-association.org/curso-reabilitacao-edificios
https://www.iasa-association.org/curso-reabilitacao-edificios
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/atualidade/noticias/curso-de-especializacao-em-inspecao-e-diagnostico-reabilitacao-e-reforco-de-edificios/
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16 associações juntam-se 
para fazer uma declaração. 
Nasce a “Carta de Direitos 
do Património Cultural 
Português”

  esta carta tornada pública no 
passado mês de maio, na véspera do Dia 
Internacional dos Museus, 16 associações de 
defesa do património, entre as quais consta 
o GECoRPA, alertam para os problemas do 
abandono dos bens culturais e, quando algu-
ma atenção lhes é dada, das intervenções 
desadequadas de que são alvo.

O documento sintetiza em dez pontos os 
direitos dos bens culturais no âmbito das 
boas práticas das políticas públicas, insta o 
estado a assumir o seu papel fundamental 

N

na salvaguarda desses bens e sublinha que 
devem ser tratados por todos não como 
passado, mas como parte do presente e 
projeções do futuro

Fonte: Público

1.ª REUNIÃO 
DO GRUPO DE 
TRABALHO

   nosso associado Vítor Cóias defen-
deu a reabilitação urbana em Portugal muito 
antes de esta ser uma realidade. Assista à 
entrevista realizada pelo museólogo André de 
Soure Dores, que questiona este engenheiro 
de estruturas sobre as oportunidades, os dile-
mas e as perspetivas futuras da reabilitação 
urbana de património cultural em Portugal. 

O Ciclo “Conversas de património: 4 conver-
sas sobre Gestão do Património em Portugal” 
é organizado pela patrimonio.pt com a 
Católica Business School e com a Escola das 
Artes da Universidade Católica, e aconteceu 
de Março a Junho de 2021.

Fonte: património.pt

O

Entrevista de Vítor 
Cóias no Conversas 
de Património #3

3# REABILITAÇÃO URBANA 
E PATRIMÓNIO CULTURAL: 
PREOCUPAÇÕES COMUNS

Apresentação da publicação “Conservação e 
reabilitação do património – estratégias 
e potencialidades [2020-2030]”

  o último trimestre deste ano, com 
sessões em Lisboa e Porto (datas a anun-
ciar), será feita a apresentação da publi-
cação promovida pelo GECoRPA, com um 
grupo de trabalho com vários especialistas 
e coordenada pelo professor e engenheiro 
Vasco Peixoto de Freitas: “Conservação e 
reabilitação do património – estratégias e 
potencialidades [2020-2030]”.

A matéria contida no documento colaborati-
vo pretende sensibilizar os decisores e ato-
res que intervêm no património, apresen-
tando um conjunto de recomendações que 
incidem, principalmente, no planeamento 
estratégico de políticas para a conservação 
e reabilitação. 

N

1

ESTRATÉGIAS E POTENCIALIDADES 

(2020-2030)

CONSERVAÇÃO 

E REABILITAÇÃO 

DO PATRIMÓNIO

COORDENAÇÃO

VASCO PEIXOTO DE FREITAS 

CONTRIBUTOS

Alice Tavares, Esmeralda Paupério, 

Filipe Ferreira, João Martins Jacinto, 

José Borges, Leonor Medeiros, Margarida Alçada, 

Manuel Aranha, Ricardo Gonçalves, 

Vasco Peixoto de Freitas, Vítor Cóias 

https://www.bad.pt/noticia/wp-content/uploads/2021/05/CARTA-DE-DIREITOS-DO-PATRIM%C3%93NIO-CULTURAL-PORTUGU%C3%8AS.pdf
https://www.publico.pt/2021/05/17/culturaipsilon/noticia/carta-direitos-patrimonio-cultural-portugues-insta-estado-assumir-maior-ousadia-1962913
https://www.facebook.com/gecorpa/videos/419120435489154/
https://www.facebook.com/gecorpa/videos/419120435489154/
https://www.facebook.com/gecorpa/videos/419120435489154/
https://www.patrimonio.pt/conversas-de-patrim%C3%B3nio
https://www.youtube.com/watch?v=RfqYVjRO18M
https://www.youtube.com/watch?v=RfqYVjRO18M
https://www.youtube.com/watch?v=RfqYVjRO18M
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Dia Internacional dos Museus e Sítios 2021 
Atividades dos nossos associados

  cargo do associado Atelier 
Samthiago – Conservação e Restauro, os 
trabalhos de conservação e restauro dos 
tetos da Sé do Funchal foram divulgados 
em vídeo para apresentação à comunida-
de pela Secretaria Regional de Turismo e 
Cultura, através da Direção Regional da 
Cultura. Foram também abertas visitas 
guiadas aos trabalhos em curso no teto, na 
véspera do Dia Internacional dos Museus e 
Sítios (DIMS). 

Para assinalar o DIMS, o nosso associado 
Umbelino Monteiro partilhou algumas fotos 
das obras com a sua assinatura na sua 
página Facebook. 

A

Apoios ao GECoRPA estão ao abrigo do Mecenato Cultural

Os donativos e apoios ao GECoRPA – Grémio do Património, no âmbito do seu 
programa de atividades, gozam dos benefícios fiscais previstos no regime do 
Mecenato Cultural.
O GECoRPA – Grémio do Património submeteu o seu “Programa de Atividades 
para o Triénio 2014/2016” à Secretaria de Estado da Cultura, para efeitos 
de avaliação do interesse cultural, tendo sido emitida uma “Declaração de 
Interesse Cultural”.
O reconhecimento do interesse cultural do Programa do Grémio permite 
aos mecenas usufruir dos benefícios fiscais previstos no regime do 
Mecenato Cultural.
Os donativos abrangidos pelo Estatuto dos Benefícios Fiscais/ 
Mecenato Cultural podem ser em dinheiro ou em espécie.
O GECoRPA – Grémio do Património é, também, uma 
entidade sem fins lucrativos de utilidade pública.

APRESENTAÇÃO 
DOS TRABALHOS EM 
CURSO NOS TETOS 
DA SÉ DO FUNCHAL

TRABALHOS DE 
CONSERVAÇÃO E 
RESTAURO EM CURSO 
NOS TETOS DA 
SÉ DO FUNCHAL

TETO DA SÉ 
RECUPERADO 
ATÉ AO VERÃO

A ACER, da qual o nosso associado Antero 
Leite é presidente, celebrou o DIMS com 
uma visita virtual a uma Oficina-Mostra 
sobre o trabalho de execução de um 
friso em estuque realizado pelo Mestre 
Fontaínha na Santa Casa da Misericórdia 
de Viana do Castelo. 

Oficina-Mostra da ACER sobre Estuques, 
com execução de um perfil em estuque 
orientada por Mestre Fontaínha, de 4 de 
Maio de 2015 (vídeo disponibilizado como 
visita virtual no âmbito do Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios 2021.

OFICINA-MOSTRA DA 
ACER SOBRE ESTUQUES 
ORIENTADA PELO 
MESTRE FONTAÍNHA

https://samthiago.com/
https://samthiago.com/
https://www.facebook.com/TelhasUmbelinoMonteiro/posts/3837660626270744
https://www.facebook.com/patrimonioculturalmadeira/videos/941935609885231
https://www.facebook.com/patrimonioculturalmadeira/videos/941935609885231
https://www.facebook.com/patrimonioculturalmadeira/videos/941935609885231
https://www.facebook.com/SecretariaRegionaldeTurismoeCultura/videos/1140058029847326
https://www.facebook.com/SecretariaRegionaldeTurismoeCultura/videos/1140058029847326
https://www.facebook.com/SecretariaRegionaldeTurismoeCultura/videos/1140058029847326
https://www.rtp.pt/madeira/politica/teto-da-s-recuperado-at-ao-vero-vdeo_59612
https://www.rtp.pt/madeira/politica/teto-da-s-recuperado-at-ao-vero-vdeo_59612
https://www.rtp.pt/madeira/politica/teto-da-s-recuperado-at-ao-vero-vdeo_59612
https://www.acer.com/ac/pt/PT/content/home
https://www.facebook.com/acer.pt.org/videos/3952320541527969
https://www.facebook.com/acer.pt.org/videos/3952320541527969
https://www.facebook.com/acer.pt.org/videos/3952320541527969



