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A jornada Património Industrial – Em busca de sustentabilidade decorre no âmbito do
projecto IH4Future “Cultura material, cultura científica: Património Industrial para o futuro”
(PTDC/FIS-AQM/30292/2017) e tem por objectivo reflectir acerca do Património Industrial e
de alguns dos actuais desafios para o seu estudo e salvaguarda.
INSCRIÇÕES: A entrada é livre, mas de inscrição obrigatória e limitada ao número de vagas
disponíveis.
As inscrições devem ser efectuadas através do email ih4future@campus.fct.unl.pt.
PROPOSTAS DE COMUNICAÇÃO: Convidamos à submissão de propostas de comunicação
que visem contribuir para o debate sobre o estudo e conservação do Património Industrial,
orientando-se para temáticas que versem principalmente a contextualização histórica, a
documentação, a caracterização material e as metodologias de conservação de património
industrial. A submissão das propostas deverá ser feita através de um resumo em português
ou inglês (máximo uma página A4) enviado por email em formato doc. ou docx., até dia 31
de Julho.
PROGRAMA PROVISÓRIO
27 de Setembro de 2019
09h00m | Recepção
09h15m | Sessão de Abertura

Virgílio Machado (Presidente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL)
José Paulo Santos (Presidente do Departamento de Física da UNL)
Marta Manso (Investigadora responsável do projecto IH4Future)
Representantes das instituições participantes no IH4Future

09h30m | Estudo e conservação de Património Industrial – Enquadramento europeu
José Manuel Lopes Cordeiro (Presidente da Associação Portuguesa para o Património
Industrial – TICCIH Portugal)

10h10m | Importância da história nas investigações associadas ao Património Industrial
Maria Fernanda Rollo (Investigadora NOVA FCSH, Instituto de História
Contemporânea)
10h10m | Comunicações abertas
11h00m | Pausa para café
11h30m | Museu de Lanifícios, projecto de conservação (título provisório)
Luísa Rita Salvado (Directora do Museu de Lanifícios da Universidade da Beira
Interior)
12h10m | Museu da Chapelaria, projecto de conservação (título provisório)
Joana Galhano (Directora do Museu da Chapelaria – Câmara Municipal de São
João da Madeira) A confirmar
12h30m | Comunicações abertas
13h00m | Almoço livre
14h00m | Métodos de exame não invasivos para avaliação de património edificado e integrado
Bento Ottone Alves (LABEND – Instituto de Soldadura e Qualidade)
14h40m | Comunicações abertas
15h30m | Pausa para café
16h00m | Conclusão dos trabalhos e encerramento da jornada
Graça Filipe (Ecomuseu Municipal do Seixal – Câmara Municipal do Seixal)
28 de Setembro de 2019
10h30m – 12h30m | Visita acompanhada à Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços – extensão do
Ecomuseu Municipal do Seixal (Corroios, Seixal)

