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Conferência

PATRIMÓNIO INDUSTRIAL
tradição, inovação, conservação

Inscrições
As inscrições são gratuitas e limitadas, e efetuam-se mediante o preenchimento do 
formulário on-line: http://www.lnec.pt/pt/divulgacao-e-formacao/cursos/.

Aos inscritos presentes será posteriormente enviado um certificado de participação.

Data limite de inscrições: 23 de setembro de 2015.

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

Local, data e horário
A Conferência terá lugar no Centro de Congressos do LNEC, no dia 25 de setembro 
de 2015 entre as 9h45 e as 18:00. 



Enquadramento
No âmbito das “Jornadas Europeias do Património 2015” que no presente ano têm como 
tema “Património Industrial e Técnico”, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil promove 
uma Conferência sobre o tema “Património Industrial: Tradição, Inovação, Conservação” a 
realizar no dia 25 de Setembro no LNEC.

Programa Geral da Conferência
O programa geral da Conferência inclui palestras relacionadas com a tecnologia associada 
a produção artesanal da cal, às estruturas e antigos métodos de aplicação do betão e à 
tecnologia associada ao património azulejar.

Programa
09h45 Abertura/Apresentação do tema geral da Conferência

10h00 Geografias da cal: matéria-prima, produção, técnicas e repercussão
Inês Cardoso

10h30 Histórias da cal: o que contam os caleiros acerca da produção da cal 
artesanal

Marluci Menezes

11h00  Intervalo para café (livre) 

11h15  Cal artesanal versus cal industrial: reflexos da tecnologia de produção 
na sua constituição e aplicação

Rosário Veiga

11h45  Cimento natural. História e perspectivas de uso na conservação de 
edifícios em Portugal

Sandra Gerardo, Teresa Diaz Gonçalves e Inês Flores-Colen

12h15  Debate 

12h45  Almoço (livre)

14h15  Visita aos Laboratórios

15h15  Preservação do Património Industrial em Betão Armado
Manuel Vieira

15h45  Inovação e criatividade na técnica de pintura sobre azulejo de Jorge 
Colaço

Cláudia Santos

16h15  Debate 

16h30  Intervalo para café (livre)

16h45  Mostruários de azulejos de fachada do séc. XIX da Fábrica Roseira de 
Lisboa

Alexandre Pais e João Manuel Mimoso

17h30  Debate e Encerramento

Comissão organizadora
Marluci Menezes
Maria do Rosário Veiga


