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EnquadramEnto
no âmbito das “Jornadas Europeias do Património 2016” que no 
presente ano são dedicadas ao tema “Comunidades e Culturas”, o 
Laboratório nacional de Engenharia Civil promove uma Conferência, 
sobre “Património, Ciência e Sociedade” a realizar no dia 23 de 
setembro no LnEC.

obJEtivo da ConfErênCia
o programa geral da Conferência inclui palestras que visam sensibilizar 
a sociedade para o trabalho científico desenvolvido na área da 
conservação do património.

ComiSSão organizadora
marluci menezes
maria do rosário veiga

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: 21 de setembro de 2016.

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 23 
de setembro de 2016 entre as 9h45 e as 18:00.

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.
os participantes podem estacionar gratuitamente no parque do 
Campus do LnEC.

Programa

09h45 abertura/apresentação do tema geral da 
Conferência

10h00 Problemas de património: a olhar também se 
aprende

Delgado Rodrigues

10h30 desafios na conservação e restauro de azulejos
Sílvia Pereira

11h00 intervalo para café (livre)

11h30 Limpeza do património construído: uma questão de 
risco

Maria João Revez

12h00 Construção em terra no Sul de Portugal - uma 
memória e um futuro. o papel dos revestimentos de 
parede

Luís Mateus

12h30 debate 

13h00 almoço (livre)

14h30 Conservação de revestimentos históricos: entre o 
laboratório e a obra

Maria do Rosário Veiga

15h00 o gesso, a cal e a história dos revestimentos 
interiores antigos Portugueses 

Teresa Freire

16h00 intervalo para café (livre)

16h30 Conservação do património e desenvolvimento 
sociocultural: que articulações possíveis?

Marluci Menezes

17h00 azulejo português, comunidades e turismo cultural
João Manuel Mimoso

17h30 debate e Encerramento


