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Este número da revista, tal como o anterior, é dedicado à publicação de artigos que resultaram de comunicações apresentadas
na conferência internacional intitulada HMC08 – Historical
Mortars Conference, que decorreu em Lisboa, no Laboratório
Nacional de Engenharia Civil (LNEC), entre 24 e 26 de
Setembro de 2008.
Esta conferência foi uma iniciativa que resultou da conjugação das actividades desenvolvidas no âmbito de quatro projectos de investigação financiados pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia, nomeadamente os seguintes: Cathedral – Caracterização e conservação de argamassas tradicionais históricas de
edifícios religiosos do Alentejo; Desenvolvimento de metodologias
para a avaliação dos efeitos da humidade em paredes antigas;
Conservarcal – Conservação de rebocos de cal: melhoria das técnicas e materiais de restauro arquitectónico; e Estudo de argamassas
compatíveis para a preservação do património edificado.
Mais de uma centena de comunicações foram apresentadas
na conferência por investigadores de um grande número de países. Distribuíram-se por quatro temas: I – Caracterização de
argamassas históricas; II – Degradação e diagnóstico de alvenarias históricas; III – História, salvaguarda e conservação de revestimentos históricos; e IV – Soluções compatíveis de argamassas
para conservação.
O número anterior da Conservar Património publicou sete
comunicações dos temas I e II. O presente número apresenta
oito comunicações dedicadas aos temas III e IV. Quer num caso,
quer no outro, os artigos foram escolhidos através do trabalho
conjunto da comissão organizadora da conferência e da direcção da revista. Essa selecção teve em conta os interesses e as
características da revista Conservar Património e a qualidade e o
interesse das comunicações. Com base em semelhantes critérios,
outras comunicações apresentadas na conferência foram encaminhadas para a revista International Journal of Architectural Heritage.
A ARP e a Conservar Património novamente agradecem à
comissão organizadora da conferência, muito especialmente à
eng.ª Rosário Veiga, esta oportunidade de, através da publicação
destes dois números temáticos da revista, ficarem envolvidas
nesta conferência internacional sobre as argamassas com interesse histórico. Agradecem igualmente o apoio recebido para a
sua publicação.
A ARP e a Conservar Património agradecem também aos autores das comunicações seleccionadas o seu interesse e a sua disponibilidade para submeterem à Conservar Património, de acordo
com os procedimentos habituais, os respectivos artigos.

This issue of Conservar Património, like the previous one, is dedicated to the publication of articles resulting from communications presented at the HMC08 – Historical Mortars Conference,
which took place in Lisbon at the National Laboratory of Civil
Engineering (LNEC) in September 24-26, 2008.
The conference was a direct result of the joint activities of
four research projects, funded by the Fundação para a Ciência
e Tecnologia, including: Cathedral – Characterization and conservation of traditional and historical mortars from Alentejo’s religious buildings; Development of methodologies for the evaluation
of the effects of humidity in old walls; Conservarcal – Lime mortar
conservation - improving repair techniques and materials on
architectural heritage; and Study of compatible mortars for the
preservation of built heritage.
More than one hundred presentations were given by
researchers from several countries, organized under four
themes: I – Characterization of historical mortars; II – Decay and
diagnosis of historic masonry structures; III – History, protection and
conservation of historical renders and plasters; and IV – Design of
compatible repair mortars.
The previous issue of Conservar Património published a total
of seven communications from themes I and II; the current issue
features eight communications dedicated to themes III and IV.
In both cases, the papers were jointly selected by the conference organizing committee and the journal’s board of directors.
This selection took into account both the interests and characteristics of Conservar Património and the quality and interest of
the communications. Based on analogous criteria, other communications given at the conference were forwarded to the
International Journal of Architectural Heritage.
ARP and Conservar Património wish to thank once again the
conference organizing committee, and particularly Engineer
Rosário Veiga, both for the opportunity of being involved in this
international conference on historical mortars through the publishing of these two special issues, and for the granted support.
ARP and Conservar Património would also like to express their
thanks to the authors of the selected papers for their interest
and compliance with the journal’s regular procedures in submitting their papers to Conservar Património.
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