Avanços Recentes
na Engenharia e
na Conservação
do Património
Arquitetónico
Casa das Artes, Porto

O que significa conservar o património? No que diz respeito ao
património cultural construído, vários aspetos permanecem com
uma resposta difícil, tais como: o que vale a pena ser conservado,
quanto se pode investir na conservação e como se devem conservar os bens?
O património arquitetónico é um ambiente construído criado
pelo homem e resultante da civilização. A necessidade de o conservar para perpetuar a identidade é uma exigência da sociedade:
“Sem memória não existe identidade e sem identidade não existe
nação”, nas palavras de A. Smith. De outra forma, nós também somos o que construímos.
Portugal tem um património ímpar e, nas últimas décadas, tem
sido possível desenvolver não apenas uma prática altamente
qualificada de intervenções, mas também investigação líder no
contexto internacional.
Este Seminário pretende divulgar iniciativas em curso de interação entre a Universidade e a Sociedade, incluindo profissionais
da conservação tais como arqueólogos, arquitetos, conservadores-restauradores, engenheiros e historiadores, entre outros,
autoridades responsáveis pela conservação e salvaguarda, empresas do setor ou ONGs.

14:00

Receção aos participantes

14:30

Abertura
António da Ponte (Diretor Regional de Cultura do Norte)
Paulo B. Lourenço (Universidade do Minho)

14:45

Novos projetos
O projeto Stand4Heritage para melhor ciência
e proteção do património no caso dos sismos.
Apoio: Conselho Europeu de Investigação

O Plano de Gestão da Conservação da Estação
da Beira, Moçambique.
Apoio: Fundação Getty / Iniciativa Keeping it Modern
Paulo B. Lourenço (Universidade do Minho)

15:15

Projeto HeritageCare: uma abordagem integrada para
a conservação preventiva do património cultural.
Apoio: Interreg Sudoe

Daniel V. Oliveira (Universidade do Minho)
Jorge da Costa (DRCN)
15:45

Análise integrada da condição atual do Convento
do Carmo em Lisboa.
Apoio: Fundação Millennium bcp e Associação dos
Arqueólogos Portugueses
Nuno Mendes (Universidade do Minho)

16:15

Apresentação do Livro: A Construção Histórica
e a Conservação: Materiais, Sistemas e Dano.
Editora: Routledge (língua inglesa).
Apoio: Mestrado Internacional em Análise Estrutural de
Monumentos e Construções Históricas (SAHC)

João Carlos Santos
(Subdiretor-Geral do Património Cultural)

16:35

Mesa Redonda sobre: Desafios na Engenharia e na
Conservaçãodo Património Arquitetónico
Moderador

António da Ponte (Diretor Regional de Cultura do Norte)
Participantes

Todos os palestrantes
José Morais Arnaud (Diretor do Museu Arqueológico do Carmo /
Presidente da Direção da Associação dos Arqueólogos Portugueses)

António Monteiro (Presidente Fundação Millennium bcp, a confirmar)
17:30

Verde de honra

As inscrições são gratuitas (sujeitas à lotação da sala),
mas obrigatórias até 27 de setembro. Para mais informações
e inscrição p.f. contacte o Secretariado:
Ana Fonseca | sec.estruturas@civil.uminho.pt | 253 510 498

