Editorial

Argamassas e
soluções térmicas
de revestimento
Inês Flores-Colen | Diretora da Pedra & Cal

N

esta edição da Pedra & Cal damos
especial destaque ao IV Simpósio de
Argamassas e Soluções Térmicas de
Revestimento, que acontece nos dias 10 e
11 de março, em Coimbra, e é organizado
pelo Itecons – Instituto de Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade, e pela APFAC – Associação Portuguesa dos Fabricantes de Argamassas de
Construção e ETICS.
Iniciamos com a entrevista ao engenheiro Carlos Duarte, o impulsionador deste

simpósio desde 2005, na qualidade de
presidente da APFAC. Os artigos selecionados pela comissão organizadora, considerados relevantes para a temática da
reabilitação do edificado, relacionam-se
com a importância de um inventário e otimização de argamassas, a incorporação
de resíduos ou subprodutos da indústria,
o desempenho de argamassas térmicas e
argamassas-cola e, ainda, metodologias
de análise para o estudo das argamassas
aplicadas e dos agentes e mecanismos de
degradação em revestimentos.

Inauguramos também uma rubrica designada “Património em Rede”, na qual
são apresentados exemplos nacionais e
internacionais de colaboração entre várias
entidades, instituições e associações. Damos também destaque ao 25.º aniversário
do GECoRPA, incluindo notícias, novos
associados e iniciativas, bem como propostas do centro de documentação e livraria.
Esperamos que gostem. Boas leituras!

Outras revistas sobre este tema:
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