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enquadramento
No âmbito das “Jornadas Europeias do Património 2012”, a decorrer 
no período de 28 a 30 de setembro, e que no presente ano têm como 
tema “O Futuro da Memória”, o LNEC, através do Departamento de 
Edifícios e em colaboração com investigadores de outros setores do 
Laboratório, vai realizar no dia 28 de setembro as seguintes atividades.

CONfErêNCIA
Conservar os afetos construídos
programa da Conferência
09:15 Abertura/Apresentação do tema geral da Conferência

Dr. Delgado Rodrigues 

09:30 A memória socio-técnica tradicional na conservação do 
património construído
Dr.ª Marluci Menezes 

10:00 Estratégias e critérios na conservação de revestimentos 
históricos de paredes
Eng.ª Maria do Rosário Veiga

10:45 Intervalo para café (livre) 
11:00 Da decoração à integração – o azulejo português como 

património único no Mundo
Eng.º João Manuel Mimoso 

11:45 Visita aos laboratórios do LNEC

local, data e horário
A Conferência terá lugar no Centro de Congressos do LNEC, no dia 28 
de setembro de 2012 entre as 9h15 e as 12h30.

inscrição
As inscrições na Conferência são gratuitas mas limitadas à lotação da 
sala.

informações
Correspondência e pedidos de esclarecimento devem ser dirigidos a:
LNEC | Apoio à Organização de Reuniões
Av. do Brasil 101 | 1700-066 LISBOA
tel.: 21 844 34 83 | fax: 21 844 30 14
cursos@lnec.pt

acessibilidade
O LNEC é facilmente acessível através de transportes públicos.
Carris (http://www.carris.pt/pt/carreiras)
carreiras 717, 731, 750, 783
Metro Lisboa (http://www.metrolisboa.pt)
estação de Metro de Alvalade, percurso de dez minutos até ao LNEC.
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SESSãO dE dIvuLgAçãO TéCNICA
Para um futuro dos edifícios históricos: 
materiais, técnicas e critérios de conservação
Esta sessão tem como objetivo apresentar alguns estudos desenvolvidos 
recentemente pelo LNEC no âmbito da conservação dos edifícios 
históricos. Procura-se apresentar uma atividade multifacetada, 
orientada para aplicação em situações reais.

programa da Sessão
14:00 Apresentação da sessão

Eng.ª Rosário Veiga

14:15 Conservação da pedra no património histórico. Conceitos, 
valores e ações
Dr. Delgado Rodrigues

14:45 Conservação de revestimentos históricos de cal:
14:45 Consolidação com produtos compatíveis

Dr. Giovanni Borsoi

15:15 Argamassas compatíveis de reparação e restauro
Eng.ª Ana Rita Santos

15:45 Conservação das antigas estruturas de madeira
Eng.ª Helena Cruz 

16:15 Intervalo para café (livre)
16:30 Degradação e conservação dos azulejos históricos e dos 

azulejos de fachada
Eng.º João Manuel Mimoso 

17:00 Materiais com interesse histórico: a importância dos 
estudos de caracterização para a sua salvaguarda
Dr. Santos Silva

17:30 Debate
17:45 Comentários de síntese

Eng.º João Manuel Mimoso

local, data e horário
A Conferência terá lugar no Centro de Congressos do LNEC, no dia 28 
de setembro de 2012 entre as 14h00 e as 18h00.

inscrição
As inscrições na Sessão de Divulgação Técnica são gratuitas mas 
limitadas à lotação da sala.

informações
Correspondência e pedidos de esclarecimento devem ser dirigidos a:
LNEC | Apoio à Organização de Reuniões
Av. do Brasil 101 | 1700-066 LISBOA
tel.: 21 844 34 83 | fax: 21 844 30 14
cursos@lnec.pt

acessibilidade
Carris (http://www.carris.pt/pt/carreiras)
carreiras 717, 731, 750, 783
Metro Lisboa (http://www.metrolisboa.pt)
estação de Metro de Alvalade, percurso de dez minutos até ao LNEC.


