CICLO DE CONFERÊNCIAS
27 de outubro - Auditório do CIUL

O ISQ na Ponte 25 de Abril

Brás Luís | Instituto da Soldadura e Qualidade

RESUMO

Desde 1988 que o ISQ tem vindo a fazer intervenções na Ponte 25 de Abril, tendo estado ligado a todas as
inspeções técnicas realizadas e aos projetos de alargamento do tabuleiro rodoviário e de instalação da via-férrea,
na Ponte metálica e no Viaduto de acesso norte.
1988 - 1991
Em colaboração com o autor do Projeto da Ponte e sob a orientação do dono de obra, efetuou a 1ª grande
inspeção à Ponte com vista à avaliação do seu estado geral, indispensável para o desenvolvimento do projeto do
alargamento do tabuleiro rodoviário e de instalação da via-férrea:
• Levantamento do estado geral da proteção anticorrosiva
• Inspeção ao cabo principal e aos cabos pendurais
• Inspeção dos pernos das selas/braçadeiras dos cabos
• Inspeção da parte submersa dos pilares
1992 - 1994
Prestou apoio técnico na elaboração dos cadernos de encargos para a empreitada de alargamento do tabuleiro
rodoviário, instalação da via-férrea e beneficiação geral da Ponte e do Viaduto de acesso.
1996 - 1999
Fiscalizou os trabalhos da empreitada de alargamento do tabuleiro rodoviário, instalação da via-férrea e
beneficiação geral da Ponte e do Viaduto de acesso, em todas as suas vertentes:
• Planeamento e controlo de custos
• Verificação e controlo da qualidade
• Segurança, assumindo também a coordenação de segurança em obra por parte do dono de obra.
1999 - 2013
Realizou a inspeção permanente de todos os elementos constituintes da Ponte metálica e do Viaduto de acesso.
Acompanhou e fiscalizou os trabalhos de manutenção e conservação necessários à manutenção das condições
de funcionalidade e segurança da Ponte e do Viaduto de acesso.
2013 - …
Tem vindo a dar continuidade à inspeção permanente de todos os elementos constituintes da Ponte metálica e
do Viaduto de acesso; executa pequenos trabalhos de reparação e manutenção; faz a manutenção e operação
das 6 plataformas móveis instaladas na Ponte; e é responsável pela manutenção dos elevadores instalados no
interior das Torres.
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Monitorização estrutural da Ponte 25 de Abril: da Construção à atualidade
João Pedro Santos | Laboratório Nacional de Engenharia Civil
RESUMO

O caráter singular da Ponte 25 de Abril, que quando foi construída estava entre os 10 maiores vãos do mundo,
motivou a implementação de um sistema de monitorização para controlo da sua segurança estrutural. Neste
contexto, o LNEC levou a cabo inúmeras atividades e desenvolveu metodologias inovadoras, desde a construção
até aos dias de hoje. A presente exposição pretende dar a conhecer, de forma breve, estas atividades e
metodologias de controlo da segurança da Ponte 25 de Abril, desde a sua construção, em que a informação era
adquirida e analisada periodicamente, até à atualidade, em que este processo, gerador de grandes volumes de
informação, é feito de forma contínua.
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Construção da Ponte 25 de Abril - A documentação do Arquivo Municipal de Lisboa
Ana Saraiva | Arquivo Municipal de Lisboa
RESUMO

O Arquivo Municipal de Lisboa tem à sua guarda documentação sobre o megalómano projeto de construção da
Ponte 25 de Abril, nomeadamente documentos resultantes da imprescindível intervenção da Câmara Municipal
de Lisboa. Considerando a sua importância, porque subsidiam a história da Ponte e da cidade, potenciam
estudos em várias áreas disciplinares e colmatam interesses do público em geral, o Arquivo apresenta aqueles
documentos com mais detalhe neste ciclo de conferências.
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