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Conferência Internacional sobre Reabilitação de Estruturas Antigas de Alvenaria

PREFÁCIO
Numa altura em que se procura optimizar a utilização de recursos no sector da construção, aspectos
como o contínuo envelhecimento das construções, por vezes com consequências graves (como
colapsos parciais ou totais), nomeadamente em situações de manifesta ausência de acções de
conservação e manutenção, e as consequências da exposição histórica das construções às acções
sísmicas, devem ser considerados nas opções dos decisores.
A Conferência CIRea2012 – Conferência Internacional sobre Reabilitação de Estruturas Antigas
de Alvenaria tem como principal objectivo abordar a temática das Estruturas Antigas de Alvenaria em
quatro tópicos complementares:
• principais características das argamassas de assentamento nos trabalhos de reabilitação
estrutural de edifícios;
• comportamento estrutural das pontes de arco de alvenaria;
• efeitos das acções sísmicas sobre as estruturas antigas de alvenaria (edifícios e pontes);
• o projecto de reabilitação e particularidade das intervenções.
Neste enquadramento, a Conferência conta com a presença de especialistas portugueses e
internacionais que abordarão a problemática da reabilitação estrutural das construções antigas de
alvenaria, com a apresentação de estudos, projectos e casos de aplicação recentes.
O CIRea2012 é dirigido a Engenheiros cuja actividade envolva o projecto, a fiscalização ou a
execução de estruturas e a sua reabilitação e ainda a Engenheiros envolvidos no ensino e na
investigação destes temas.
A Comissão Organizadora da CIRea2012
4 Maio 2012
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International Conference on Rehabilitation of Ancient Masonry Structures

PREFACE

In a time where there is a need for optimization of resources in the construction sector, aspects such as
the continuous ageing of ancient buildings, with their associated pathologies, that could have in some
cases serious consequences (such as local and even global collapses), namely in cases where the
proper repair and maintenance was not done correctly, added to the risk of exposing the structures to
seismic actions, should be considered in the options by the decision makers.
The Conference CIRea2012 – International Conference on Rehabilitation of Ancient Masonry
Structures has as principal aim to address the subject of Ancient Masonry Structures in four
complementary subjects:
• main mortar properties to be used in the structural rehabilitation of buildings;
• structural behavior of masonry arch bridges;
• seismic action on masonry structures (building and bridges);
• the rehabilitation process and particularities of it interventions.
The present Conference will have the attendance of Portuguese and foreigner experts dealing with the
subject of structural rehabilitation of ancient masonry structures, presenting research, projects and
recent practical cases.
CIRea2012 is directed to engineers involved in the design and construction in the area of rehabilitation
of structures and also to researchers and teachers with interest in this field.
The Organizing Committee of CIRea2012
May 4, 2012
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