Publicações

Rebocos de Terra
A

Argumentum lançou em outubro de
2018 o terceiro volume da coleção Cadernos
de Construção com Terra, desta vez dedicado
aos Rebocos de Terra. Da sua importância é
fácil dar conta: cerca de 17% da população
mundial habita em casas total ou parcialmente construídas com terra, sendo por isso
reconhecida a importância deste material.
Como nos comunica a editora, “este caderno
trata dos rebocos de terra e das argamassas
e acabamentos que os constituem e pretende
ajudar o leitor a entender questões relativas
à viabilidade de conceção, aplicação, reparação e substituição de rebocos. Procura ser
esclarecedor para todos os leitores que queiram experimentar a aplicação de um reboco
eco-eficiente.”

Neste livro, os autores Paulina Faria e José
Lima usaram a designação “rebocos de terra”
para abranger os rebocos realizados maioritariamente com base em terra argilosa ou rebocos em cuja composição a terra desempenha
um papel preponderante.
Esta edição conta com o apoio da Direção
Regional de Cultura do Alentejo e com o apoio
institucional da Associação Centro da Terra.
À venda na livraria do GECoRPA.
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