
 

 

SEMINÁRIO GECoRPA – CONCRETA 2019 

CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO – ESTRATÉGIAS E POTENCIALIDADES 

Data: 22 de novembro de 2019 – Horário: 14:30 às 17:00 horas 

Local: Sala dos Edifícios Saudáveis 

Entrada gratuita com inscrição obrigatória (contactar Rosa Fernando: info@gecorpa.pt) 

SINOPSE 

O GECoRPA – Grémio do Património tem procurado, ao longo de mais de duas décadas, contribuir para a 

reabilitação do edificado e para a valorização dos centros históricos e aldeias tradicionais, bem como para a 

preservação do património, como forma de salvaguardar a nossa herança cultural, que nos honra e que é 

muito admirada por aqueles que nos visitam. Por outro lado, procura incentivar a qualidade das intervenções 

de reabilitação divulgando as boas práticas, o que pressupõe projetistas e empresas qualificadas e com 

competências específicas. 

O seminário GECORPA-2019, a realizar na CONCRETA, tem como objetivo a apresentação de um documento 

estratégico elaborado pelo GECoRPA que visa refletir sobre o Património construído e, sobretudo, propor um 

conjunto de recomendações e prioridades que consideramos relevantes para os decisores que atuam na área 

da conservação e reabilitação do património. 
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PROGRAMA  
 

14h00 – 14h30  
Receção aos participantes 

14h30 – 15h00  
Sessão de abertura  
Vasco Peixoto de Freitas  
Conservação e Reabilitação do Património – Estratégias e 
Potencialidades 

15h00 - 15h15  
Vítor Cóias  
A qualificação dos recursos humanos da construção em 
tempos de «Reabilitar como Regra» 

15h15 – 15h30 
Filipe Ferreira 
A evolução na reabilitação do património: a realidade 
futura, a mudança de paradigma? 

15h30 – 15h45 
João Martins Jacinto 
Responsáveis pela gestão, necessidade de Intervenção e 
Qualificação dos Atores 

15h45 – 16h00 
Pausa para café  
UMBELINO MONTEIRO 

16h00 – 16h15 
Esmeralda Paupério 
Conservar é possível – Contributos da inspeção e 
disgnóstico estrutural 

16h15 – 16h30 
Alice Tavares 
Critérios de intervenção – da teoria à prática 

16h30 – 16h45 
José Borges 
Programa de uso compatível e duradouro como premissa 
para a reabilitação e manutenção do edificado 

16h45 – 17h00 
Debate 

17h00 
Encerramento 

ORADORES 

Vasco Peixoto de Freitas 
Professor Catedrático da FEUP. Presidente do GECoRPA. Diretor 
do Laboratório de Física das Construções – LFC da FEUP. Autor e 
coautor de publicações científicas e didáticas. Consultor no 
domínio da física das construções. Coordenador ou Autor de 
numerosos estudos e projetos desenvolvidos na sociedade 
“Prof. Eng.º Vasco Peixoto de Freitas, Lda.” 

Vítor Cóias 
Engenheiro civil. A partir de 1980 fundou três empresas que 
operam desde então na área da reabilitação, incluindo o 
Património. Fundou o GECoRPA e a revista “Pedra & Cal”. 
Publicou três livros e várias dezenas de artigos sobre temas 
relacionados com a reabilitação e o Património.” 

Filipe Ferreira 
Filipe Ferreira é engenheiro civil (FEUP) e mestre (UM). É 
membro da direção do GECoRPA – Grémio do Património, da 
Comissão Nacional Portuguesa do ICOMOS e da SPEHC – 
Sociedade Portuguesa de Estudos de História da Construção. É 
administrador da AOF.  

José Borges 
Arquiteto. Trabalhou na CM Lisboa, na conceção de 
equipamento urbano, em parceria com Designers, Arquitectos e 
Arquitectos Paisagistas. Atualmente é um dos Sócios-Gerentes 
da Empresa Construções Borges & Cantante, Lda, dedicada 
quase em exclusividade à execução de Obras de Reabilitação. 
Paralelamente tem aprofundado os seus conhecimentos sobre 
Geometria Sagrada, com especial ênfase nos Sistemas de 
Medidas anteriores ao Sistema Métrico. 

Esmeralda Paupério 
Mestre em Engenharia Civil e Pós-Graduação em Pintura Mural, 
trabalha desde 2000 no Instituto da Construção da FEUP na área 
de Reabilitação do edificado e na área de Risco em Património 
Cultural. 

João Martins Jacinto 
Curso de Engª Civil - IST 1966 – Trabalhou na CP com direção da 
obra de reabilitação e reforço da estação do Rossio (1976); 
Somapre - Departamento de inovação e projetos de pré-esforço, 
ancoragens Dywidag e pré-fabricação pesada; Soares da Costa 
delegação de Lisboa, na produção e tendo sido até 1984 Diretor 
de Produção da delegação; Obrecol , sócio e administrador até 
1991; até 2005 esteve no Grupo BES na Administração de 
empresas no domínio da construção, gerindo património ou 
dirigindo investimentos. 

ALICE TAVARES 
Arquiteta (FAUP), doutorada em Engenharia Civil, investigadora 
e professora convidada no curso de Mestrado de Reabilitação 
do Património na Universidade de Aveiro. Desenvolve 
investigação sobre a Reabilitação do Edificado antigo e o de 
ligação entre Portugal e o Brasil. É Presidente da Associação 
Portuguesa da Reabilitação Urbana e Proteção do Património 
(APRUPP). 

 


