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Nunca, como hoje, esteve tanto na ordem do dia a questão 
da Sustentabilidade. O tema por si só, é hoje gerador de uma 
grande difusão mediática dos temas a ela associadas, seja pela 
associação direta à forte aceleração e tendência das alterações 
das condições climáticas que todos nós 
reconhecemos, quer seja mesmo pelo 
impacto direto em todos os aspectos da 
nossa vida, com consequências dramáti-
cas, profundas e transversais às mais vá-
rias áreas da nossa sociedade, sejamos 
nós Cidadãos comuns, Empresas, Insti-
tuições ou Economias.
Desde cedo – 1972: Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano – UNCHE (início do conceito de 
Sustentabilidade), temos vindo a ser alertados para as exigên-
cias globais, que nos configura a larga dimensão do conceito 
de Desenvolvimento Sustentável - «É um modelo de desenvolvi-

mento que permite satisfazer as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem 
as suas próprias necessidades».
A forma como encaramos este conceito tem evoluído no tem-

po, muito em função dos novos conhe-
cimentos científicos, mas também da 
consciencialização da sociedade, com 
reflexo direto em diversas decisões inter-
nacionais, já tomadas, nomeadamente 
no âmbito da Organização das Nações 
Unidas (ONU).
No essencial, a opção por um desen-
volvimento sustentável visa melhorar as 
condições de vida de todos, preservan-
do-se o meio envolvente não só a curto 

prazo, mas também como as suas repercussões a longo prazo, 
tendo como objetivo congregador um desenvolvimento eco-
nomicamente eficaz, socialmente equitativo e ecologicamente 

ATUALIDADE

UM COMPROMISSO COM O FUTURO

SUSTENTABILIDADE

SUSTENTABILIDADE
NA MAPEI ESTAMOS 
COMPROMETIDOS EM 
PROTEGER A TERRA, 
USANDO ENERGIA E 
RECURSOS DE FORMA 
SUSTENTÁVEL
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sustentável. Para o conseguirmos teremos hoje que nos empe-
nhar, mais do que nunca, para um uso razoável e racional dos 
recursos da Terra e da preservação das espécies e dos habitats 
naturais.

MAPEI E A SUSTENTABILIDADE
Sustentabilidade - Declaração de Missão: Na MAPEI estamos 
comprometidos em proteger a terra, usando energia e recur-
sos de forma sustentável, minimizar o desperdício, desenvolver 
e fornecer produtos com a segurança do utilizador em mente. 
As melhorias de sustentabilidade da MAPEI são documentadas 
e relatadas em intervalos regulares.

CONSTRUINDO JUNTOS UM FUTURO SUSTENTÁVEL 
A capacidade de oferecer as melhores e mais inovadoras so-
luções para projetar e construir de acordo com princípios Eco 
sustentáveis é um compromisso fundamental para a Mapei. Isso 
requer senso de responsabilidade e a capacidade de fazer es-
colhas concretas para fornecer aos Projetistas, Prestadores de 
Serviço, Trabalhadores e Clientes, produtos seguros, confiáveis 
e duráveis ao longo dos anos e que tenham o menor impacto 
possível no Meio Ambiente. É um caminho que coloca ênfase 
na salvaguarda do Meio Ambiente e da nossa saúde. Ele une a 
arquitetura de qualidade e a investigação e desenvolvimento e 
depende do valor da experiência amadurecida, operando nos 
locais de construção mais importantes do mundo. Na verdade, 
contribuímos para a criação de edifícios duráveis e de qualidade 
através de produtos formulados com matérias-primas inovado-
ras, recicladas e ultraleves, desenvolvidas para reduzir o con-
sumo de energia e ter uma emissão muito baixa de compostos 
orgânicos voláteis.

António Rodrigues. Responsável de Ambiente e Segurança, Lusomapei
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UMA FEIRA, SEIS SALÕES QUE MOSTRAM 
AS TENDÊNCIAS DO SECTOR

TEKTÓNICA
2019

FEIRAS

A Mapei marcou, uma vez mais, presença na Tektónica - Salão 
Internacional da Construção e Obras Públicas, que se realizou 
de 8 a 11 de maio na FIL – Feira Internacional de Lisboa. Uma 
feira que cumpriu com os objetivos propostos para a sua 21ª 
edição, tendo registado mais expositores e maior presença de 
compradores e oradores internacionais. Em linha com o trend 
de crescimento do sector da construção e obras públicas por-
tuguês.
Os pavilhões da FIL, no Parque das Nações, em Lisboa, reuni-
ram 370 expositores, tendo registado um aumento de 25% da 
sua área de exposição. A taxa de fidelização foi muito elevada, 

cerca de 52%, mas a feira mostrou também capacidade para 
captar novos expositores: 15% dos expositores vieram pela 
primeira vez. A Tektónica teve também uma grande presença 
de expositores estrangeiros (27%). Além disso, desde 2016, o 
certame tem vindo a recuperar empresas que face à incapaci-
dade de investimento não participaram nas últimas edições e 
regressam porque acreditam no projeto e na sua capacidade 
de promover as marcas e os produtos, além de proporcionar 
o networking entre os protagonistas do sector da construção.

De acordo com um inquérito realizado a 734 visitantes profissio-
nais 85% recomendaria a visita ao evento a amigos e familiares e 
86% tenciona repetir a visita em 2020. Sobre as áreas temáticas 
e ofertas de produtos/serviços da feira, 83% dos inquiridos mos-
trou-se satisfeito ou muito satisfeito com o que foi apresentado. 
A feira de construção e obras públicas alcançou, também, uma 
taxa considerável ao nível da fidelização, com 42% a indicar que 
visita a Tektónica todos os anos. Por outro lado, o número dos 
que visitaram a feira pela primeira vez atingiu os 24%. Quan-
do questionados sobre as oportunidades de negócio, 37% dos 
inquiridos referiu que se deslocou à Tektónica com a intenção 
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de realizar negócios e a maioria dos inquiridos (53%) identificou 
oportunidades na feira. O dado mais significativo é que 27% fe-
chou mesmo negócio no decorrer da feira.

Através deste inquérito foi também possível apurar que o sector 
com mais visitantes foi o de Materiais, Máquinas e Equipamen-
tos para a construção, com 33%, seguido de 10% de profissio-
nais de Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos. Quando ques-
tionados quais os sectores que consideram que a Tektónica 
deve reforçar em edições futuras, pintura, iluminação cerâmica 
e energias renováveis estão no topo das preferências.

PARA A MAPEI UMA APOSTA GANHA 
Nos últimos anos, a Mapei apostou muito numa estratégia de 
promoção da marca e lançamento das novidades de produtos 
e sistemas, baseada no conceito de “ir ao terreno” para estar 
perto das exigências dos clientes e responder às várias expe-
tativas locais. Uma abordagem concretizada com várias iniciati-
vas, entre as quais o Bus Tour, um road-show realizado com o 
já emblemático autocarro que rapidamente se transforma numa 
estrutura para a exposição de produtos e sistemas. Dando se-

guimento a esta estratégia e com base o sucesso das edições 
passadas, a Mapei “levou mais uma vez o Bus Tour à feira”.
Numa área de 90 m² (15x6), o autocarro permitiu promover a 
marca Mapei de forma muito impactante e proporcionou aos 
visitantes uma forma diferente de conhecer os produtos e sis-
temas, apresentados em painéis retangulares extraídos direta-
mente da “barriga” do autocarro.

Além disso, o próprio autocarro serviu como local de receção 
dos clientes e para a realização de reuniões. Uma tarefa muito 
bem desenvolvida, sobretudo no segundo dia de feira quando 
foram recebidos simultaneamente cerca de 50 clientes da zona 
norte do país que foram convidados e acompanhados pela 
equipa comercial a visitar o stand da Mapei.

Entre outras iniciativas paralelas à própria atividade de feira, des-
tacaram-se as apresentações realizadas para o lançamento do 
MAPEFLEX MS 45, selante e adesivo elástico híbrido de elevado 
módulo elástico, pintável, para movimentos até 20%, utilizável 
também com fundos húmidos e MAPEFLEX MS CRYSTAL, a 
sua versão transparente cristalino. Os dois produtos foram apre-
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ATUALIDADE

sentados em 2 sessões, onde os técnicos da Mapei mostraram 
todas as vantagens destas duas soluções. Com base no vídeo 
“O desafio do Zé”, ativo no canal YouTube da Mapei Portugal, 3 
participantes em cada sessão foram desafiados para selar e co-
lar uma série de objetos, de diferente natureza no menor espaço 
de tempo possível. 
O resultado foi exaltante e claramente foi demonstrado que são 
duas soluções com muita procura e potencial para se tornarem 
uma referência neste segmento de mercado. 

SISTEMAS INTEGRADOS PARA A CONSTRUÇÃO
A 21ª edição da Tektónica foi a ocasião para promover as so-
luções Mapei para a construção adequadas ao mercado Por-
tuguês. Particular enfase foi para a linha da cerâmica, onde se 
destacaram os produtos da família KERAFLEX. Em destaque es-
tiveram também o sistema de isolamento térmico pelo exterior, 
SISTEMA MAPETHERM e os sistemas de impermeabilização 
com produto de base cimentícia, representados pela família MA-
PELASTIC, de base acrílica, representados pela família AQUA-
FLEX ROOF, poliureia, representados pela família PURTOP

Não podiam faltar as propostas Mapei para a reabilitação, desde 
a reabilitação do betão, com destaque para o PLANITOP RASA 

& RIPARA R4, até à reabilitação de alvenarias antigas e de in-
teresse histórico, com destaque para a linha MAPE-ANTIQUE.
Outros dois segmentos abordados pela Mapei na Tektónica fo-
ram o sistema TNS, uma gama completa de produtos para a 
realização de recintos desportivos, quer profissionais, quer re-
creativos e os sistemas para pavimentos contínuos. Neste últi-
mo caso, no stand da Mapei estiveram expostas soluções para 
ambientes residenciais e industriais, quer de base cimentícia 
com a família ULTRATOP, quer poliuretano, poliuretano-cimentí-
cio ou epóxi, com a família MAPEFLOOR.

Todos estes sistemas e produtos são protagonistas das mais 
prestigiadas e conhecidas obras públicas e privadas do País. 
Edifícios, espaços e ambientes que fazem parte do nosso quo-
tidiano e que nos permitem apreciar em cada momento do nos-
so dia a qualidade e desempenho dos produtos Mapei.
Resumindo, a 21ª edição da Tektónica representou para a Ma-
pei um momento muito importante da sua estratégia de posi-
cionamento, de divulgação da sua brand, dos seus sistemas e 
produtos e para encontrar os seus clientes.
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ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES 
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ATTUALITÀ

MAPEI PATROCINADORA
DA 5ª EDIÇÃO DO ARCHI 
SUMMIT

EVENTOS
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Pela primeira vez, a Mapei foi patrocinadora do Archi Summit, um acontecimento de contor-
nos únicos em Portugal, que teve lugar de 10 a 12 de julho nas Carpintarias de São Lázaro em 
Lisboa, um renovado espaço cultural, construído para encenar a Cultura e as Artes Contem-
porâneas, da Arte Visual à Música, Teatro e Dança, Cinema e Gastronomia.
Durante três dias, grandes nomes da arquitetura internacional como Álvaro Siza Vieira, Niall 
Hobhouse, curador da London School of Architecture, Stephen Taylor, Madelon Vriesendorp, 
co-fundadora do OMA, Barão-Hutter, Umberto Napolitano ou Paulo Martins Barata, marca-
ram presença em conferências inspiradoras que permitiram o debate e o diálogo sobre várias 
temáticas.

A Mapei no espaço das 
Carpintarias de São 
Lázaro em Lisboa para 
a primeira particapação 
como patrocinador do Archi 
Summit

10 A 12 DE JULHO 
NAS CARPINTARIAS 
DE SÃO LÁZARO EM 
LISBOA
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ATTUALITÀ

No dia 10 de julho, o tema em debate 
foi desenho. A representação arquitetu-
ral, além de ser um dispositivo técnico 
ou um objeto artístico, é uma forma de 
pensamento e uma expressão de conhe-
cimento. As imagens transmitem inten-
ções e os arquitetos, como produtores 
de imagens, representaram suas visões 
(e, portanto, elas mesmas) de maneiras 
distintas ao longo do tempo. Do esboço 
aparentemente espontâneo às imagens 
geradas por computador hiper-realistas, 
de modelos a seções, todas elas podem 

ser entendidas como formas de desenho. 
Nesta noite, estamos reunindo criadores 
de imagens e colecionadores de imagens 
e descobrimos por que eles costumam fa-
zer as duas coisas;

O foco do dia 11 de julho foi a construção. 
Construir é um ato de transformação. De 
mudar e incluir espaços abertos; de trans-
formar visões em realidade física. Planear 
o modo como a arquitetura deve ser cons-
truída é orquestrar uma imensa quantida-
de de matéria, energia e dinheiro; habilida-

DESENHO
CONSTRUÇÃO
MONUMENTAL

Mais um balanço muito positivo 
da participação da Mapei no Archi 
Summit 2019, onde apresentou as 
suas soluções.

EVENTOS
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de técnica heróica ou habilidade ancestral 
preciosa. Após um momento intenso, às 
vezes violento, essas escolhas de cons-
trução perduram, reunindo um vasto nú-
mero de valores culturais, de localidade ou 
apropriação, exuberância ou contenção.

O último dia,12 de julho foi dedicado ao 
monumento. A arquitetura tem o poder de 
influenciar a sociedade de maneira signifi-
cativa. Esse poder pode superar a escala 
de uma intervenção: um grande empreen-
dimento pode remodelar uma seção de 
buraco de uma cidade de uma só vez, 
mas um artefato construído de tamanho 
modesto pode ter em si mesmo,um imen-
so significado coletivo. Ambos são monu-

mentos em seus efeitos, ao transcender 
sua condição material. Nesse painel, na-
vegou-se através desse sentido aspiracio-
nal de arquitetura, para contribuir, além do 
que é conferido, para a construção históri-
ca compartilhada.
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A FILDA – FEIRA INTERNACIONAL DE LUANDA é há longas dé-
cadas um símbolo do desenvolvimento económico e social de An-
gola, um ponto de encontro de operadores e parceiros nacionais 
e estrangeiros, uma mostra das capacidades e potencialidades de 
Angola e como tal uma iniciativa que se impõe no panorama na-
cional estimulando o aumento da capacidade produtiva e o lança-
mento de novas pontes económicas. Mais do que um marco his-
tórico a FILDA é um reflexo direto da evolução e desenvolvimento 
empresarial e socioeconómico de Angola, é indissociável falar de 
crescimento económico e evolução empresarial sem mencionar o 
contributo que a feira tem dado a Angola, com a sua dinâmica e 
participação de todos os agentes ativos da sociedade.

A 35ª edição do certame passou a ser organizada e gerida dire-
tamente pelo Governo de Angola / Ministério da Economia e Pla-
neamento que pretende vê-la integrada num projeto estratégico 
mais ambicioso: reforçar a atratividade de Angola no panorama 
mundial, estimular as parcerias e sinergias entre os empresários 
nacionais e internacionais e ativamente contribuir para uma Angola 
auto-suficiente e exportadora

DINAMIZAR O SECTOR PRIVADO E PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÓMICO

MAPEI NA FILDA 2019

FEIRAS

Realizada em duas zonas distintas, o pavilhão e a área exterior, 
num espaço total de 28 mil metros quadrados, a Feira Internacio-
nal de Luanda apresentou um balanço, sem dúvidas, muito po-
sitivo: de 9 a 13 de Julho, 22 países e mais de 700 expositores 
receberam mais de 30 mil visitantes no maior evento empresarial 
do país. 

A AEP – Associação Empresarial de Portugal organiza, com o 
apoio da Câmara de Comércio e Indústria Portugal – Angola e 
da AICEP Portugal Global, promoveu e organizou a presença 19 
empresas, sendo que no total foram 30 as empresas nacionais 
a participar na FILDA 2019, onde Portugal foi o país estrangeiro 
mais representado, seguido da Alemanha com 11 empresas. Uma 
maior participação relativamente ao ano anterior que reflete o novo 
impulso das exportações portuguesas para este mercado.

Entre as empresas portuguesas, destacou-se a filial angolana da 
SOCIMORCASAL, uma empresa especializada no fornecimento e 
instalação de pavimentos, revestimentos para o sector da cons-
trução civil. Ao seu lado, não podia faltar a Mapei, numa iniciativa 

A Mapei 
marca 
presença 
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importante para reforçar a parceira que dura e se renova desde há muitos anos e para aproveitar a oportunidade de divulgar e promover 
os seus produtos e sistemas. 
Na área de exposição dedicada à Mapei, que representava 1/3 do stand da SOCIMORCASAL, estiveram expostas várias linhas de 
produtos da Mapei.

EM CIMA. Socimorcasal Angola e os seus parceiros na Filda.
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OBRAS DE REFERÊNCIA  LISBOA
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Em Lisboa, os projetos imobiliários florescem e multiplicam-se à velocidade da luz. 
O mais recente “renascer das cinzas” fica no Chiado e chama-se Duques de Bra-
gança Premium Apartments.
Em termos históricos, o passado do imóvel confunde-se com as propriedades dos 
Duques de Bragança e as várias construções pré-pombalinas da baixa lisboeta. 
Quase totalmente destruído pelo grande terramoto de 1755, o edifício haveria de 
ficar em ruínas durante largo tempo. Na primeira metade do século XIX, ali se er-
gueu o primeiro grande hotel construído em Lisboa, denominado Hotel Bragança. 
O edifício passou ao longo dos tempos por diversas funções. Inicialmente, foi cons-
truído como hospedaria e logo de seguida adaptado a hotel. Dizem as crónicas da 
época que custou “cem contos de réis” a construir. 
Durante décadas, o Hotel Bragança foi um dos melhores hotéis de Lisboa: tinha o 
estilo da época, com uma sala denominada imperial, forrada de damasco amarelo 
com mobiliário de damasco vermelho e amarelo, tendo em todas as poltronas e 
cadeiras as armas reais portuguesas esculpidas na madeira de espaldar.

CHARME 
NO CHIADO 

UM DOS PRIMEIROS HOTÉIS DE LISBOA VOLTA 
À VIDA DE LUXO DO SÉCULO XIX 
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Entre as janelas existia um enorme espelho de moldura dourada 
e sobre o tremo grandes jarrões de Sèvres. No teto deste salão 
pendiam dois lustres para velas de cristal de Veneza. Nas pare-
des podiam-se ver vários retratos da família real portuguesa.
Eram famosas as festas e receções do Hotel Bragança, onde se 
hospedaram muitos dos membros das famílias reais europeias e 
até mesmo japonesa e chinesa. Ali se realizaram também as fa-
mosas tertúlias do grupo “Vencidos da Vida”. Em 1915, o edifício 
passou a sede das Companhias Reunidas de Gás e Eletricidade, 
que ali funcionaram até 1966. Mais recentemente albergou a Uni-
versidade Livre.

O EMPREENDIMENTO
Com 13 apartamentos e 18 milhões de investimentos o em-
preendimento tem uma área bruta de construção de 5.144 me-
tros quadrados (m²), repartindo-se por nove pisos, quatro dos 
quais abaixo do solo. O imóvel destaca-se ainda pela localização, 
na Rua Victor Cordon, com vista privilegiada sobre o rio Tejo.
Na sua reabilitação foi possível preservar os elegantes detalhes 
arquitetónicos da traça original que remonta ao século XVI, alian-
do-os a interiores contemporâneos de luxo, de forma a respon-
der ao máximo de conforto exigido pelos tempos modernos. 
Assim, foi possível assegurar a manutenção integral de todas as 
fachadas do edifício, com destaque para a preservação dos vãos 
em forma de ogiva.
Com esta obra, o Duques de Bragança renasce como um marco 
para a cidade: pela história centenária do imóvel, pela sua locali-
zação num dos bairros mais exclusivos e cosmopolitas de Lisboa 
e pela qualidade excecional que foi posta na construção. 

A COLABORAÇÃO DA MAPEI
O projeto começou a ser desenvolvido em abril de 2016, com a 
aquisição do edifício pela Coporgest, tendo a obra sido licencia-

da em maio do mesmo ano e a construção arrancado em julho. 
Todo o projeto de arquitetura foi desenvolvido internamente pela 
Coporgest, bem como a comercialização das frações. A emprei-
tada de construção ficou a cargo da UDRA, parceiro da Mapei 
em muitas obras edificadas em Lisboa.
Muitas das soluções Mapei contribuíram para a realização deste 
importante projeto.
Tratando-se de uma estrutura bastante degradada e enfraqueci-
da, a primeira intervenção focou-se no seu reforço, realizado com 
várias soluções Mapei: 

• MAPEGRID G120, rede em fibra de vidro resistente aos álcalis e 
tratada com primário, para o reforço local “armado” dos suportes 
em alvenaria. 

• MAPEFILL P, argamassa fluida expansiva para ancoragens de 
vigas para o reforço das estruturas. 

• PLANITOP RASA & RIPARA R4 para a reparação do betão.

• MAPEFIX EP 385 e MAPEVIX VE SF foram utilizados para a 
fixação das armaduras.

• PLANITOP 100 para o tratamento de cosmética das colunas.

Num dos apartamentos foi pedida à Mapei uma solução para a 
reabilitação das paredes antigas a base de cal. Foi então aprova-
da uma das soluções da família MAPE-ANTIQUE, uma linha com-
pleta de produtos à base de cal, isentos de cimento, capazes de 
unir a facilidade de utilização com prestações físico-mecânicas 
similares às das argamassas utilizadas no passado. Os produtos 
da linha MAPE-ANTIQUE, são por isso as soluções mais com-
patíveis com as estruturas dos edifícios históricos. Neste caso 
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Primer G, Mapeband, Mapeband 
East, Mapenet P
Reabilitação de alvenarias:
Linha Mapet-Antique
Assentamento de pedras natuais:
Keralastic T, Elastorapid, 
Ultracolor Plus

Para mais informações sobre 
os produtos Mapei, consultar o 
nosso site www.mapei.pt

o sistema utilizado foi caracterizado pelos seguintes produtos: 
MAPE-ANTIQUE RINZAFFO, argamassa de chapisco antes de 
ser utilizado argamassa desumidificante, MAPE-ANTIQUE MC, 
MAPE-ANTIQUE FC CIVILE e MAPE-ANTIQUE FC ULTRAFINE. 
A Mapei foi também solicitada para apresentar uma solução 
para o isolamento térmico pelo exterior numa zona do edifício. A 
solução indicada foi o sistema MAPETHERM, uma solução que 
garante excelentes prestações de aderência, poupança ener-
gética e estética. Nesta obra foi aplicado pelo nosso parceiro 
ISOL 2000, que realizou os trabalhos com o seguinte sistema: 
MAPETHERM AR1 + MAPENET P para colagem e barramento 
de placas de EPS, QUARZOLITE BASE COAT como primário e 
QUARZOLITE TONACHINO PLUS para acabamento.
Nas casas de banhos o sistema MAPELASTIC foi o escolhido 
para fazer as impermeabilizações. Um sistema muito fiável e du-
radouro aplicado em todo o mundo há muitos anos e que tem 
vindo a ser enriquecido com a introdução de novas soluções, 
para responder às exigências de projeto e de obra, mas manten-
do uma importante continuidade com o produto símbolo desta 
família, o MAPELASTIC. Nesta obra, sendo as divisões realizadas 
com placas de gesso cartonado, a solução passou pela utiliza-
ção dos seguintes produtos: PRIMER G, MAPEBAND, MAPE-

FICHA TÉCNICA 
Duques de Bragança 
Premium Apartments, 
Lisboa
Período de construção: 
2017-2019
Intervenção Mapei:
fornecimento de produtos para 
reparação do betão, para o 
isolamento térmico pelo exterior, 
para impermeabilizações..

Cliente: 
Coporgest
Projetista:
Nuno Pais Ministro
Empresa Aplicadora: 
Vários
Distribuidor Mapei: 
Construtora Udra
Coordenador Mapei: 
António Guerra

PRODUTOS MAPEI 
Reparação do betão:
Mapegrid G120, Planitop 
Rasa&Ripara R4 
Isolamento térmico pelo 
exterior:
Mapetherm AR1, Mapenet P, 
Quarzolite Tonachino Plus
Impermeabilização:
Mapelastic, Mapelastic 
Foundation, Primer 3296, 

BAND EASY, MAPENET P e, obviamente, MAPELASTIC.
Nas zonas técnicas tais como casas de máquinas e poços de 
elevadores, a impermeabilização foi executada com a aplicação 
do e MAPELASTIC FOUNDATION, após a aplicação do primário 
PRIMER 3296.
Em vários ambientes, interiores e exteriores, o revestimento se-
lecionado foi o mármore de grandes dimensões. A Mapei, muito 
atenta em conjugar as questões da estética e da segurança, pre-
conizou soluções diferentes de acordo com o tipo de aplicação: 
para as aplicações no exterior, a solução indicada foi o KERA-
LASTIC T, adesivo poliuretânico bicomponente de elevadas pres-
tações, da classe R2T; para as aplicações no interior do edifício, 
a solução indicada foi o ELASTORAPID BRANCO, um adesivo 
cimentício da classe C2FTE S2.   
Todos os rejuntamentos foram realizados com ULTRACOLOR 
PLUS com várias referências de cores, tanto no exterior como 
no interior.
A zona histórica de Lisboa vê, assim, ressurgir um dos mais icó-
nicos edifícios da cidade, que renasce agora sob a forma de em-
preendimento residencial de qualidade superior. 
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QUINTA DA COMPORTA
WELNESS BOUTIQUE RESORT
UMA EXPERIÊNCIA AUTÊNTICA INSPIRADA NA HARMONIA, SIMPLICIDADE 
E FASCÍNIO ÚNICO DO MELHOR QUE PORTUGAL TEM PARA OFERECER

Localizada no coração da idílica reserva natural da Comporta, uma 
das zonas mais procuradas de Portugal, a Quinta da Comporta é 
o novo projeto sustentável assinado e projetado pelo renomado 
arquiteto português, Miguel Câncio Martins.
Como um inegável tributo ao sublime património cultural da Com-
porta, construído a partir do amor e respeito que o seu autor sente 
pela localização, a Quinta da Comporta oferece a tradução perfeita 
do seu estilo de vida inspirador através da integração de linhas 
arquitetónicas tradicionais, ligadas ao seu ambiente natural, proxi-
midade com os moradores locais e história inerente.
Infundido com um toque contemporâneo, a simplicidade revela a 
elegância em todos os detalhes e convida para um retiro profundo, 
onde o bem-estar e a tranquilidade desempenham um papel de 

liderança.
A Quinta da Comporta é a última proposta do luxuoso catálogo do 
grupo Small Luxury Hotels of the World, que há mais de 30 anos 
reúne centenas de pequenos hotéis boutique.
O hotel, inaugurado no dia 15 de março de 2019, oferece 73 quar-
tos com tipologia duplos, master, júnior suite, duplex suite e vilas 
com piscina e mordomo, entre outros.

A COLABORAÇÃO DA MAPEI 
Para esta obra foram utilizadas várias soluções Mapei:  
As impermeabilizações dos wc, piscinas e espaços exteriores, fo-
ram efetuadas com MAPELASTIC, MAPELASTIC FOUNDATION 
+ PRIMER 3296. Também os corredores interiores, estando em 

OBRAS DE REFERÊNCIA  COMPORTA
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QUINTA DA COMPORTA
WELNESS BOUTIQUE RESORT

contacto com a terra, foram impermeabilizados contra a humidade 
negativa com PLANISEAL 88, antes da aplicação do revestimento.
Durante a obra, surgiram infiltrações nas impermeabilizações, que 
foram solucionadas com LAMPOSILEX e MAPEPROOF SWELL, 
estas infiltrações deveram-se ao nível freático elevado, causado 
pelos arrozais envolventes. 
Devido à localização do empreendimento, que provoca grandes 
amplitudes térmicas, para a colocação de todos os ladrilhos no 
exterior, foram recomendados adesivos da classe S1. Desta for-
ma, nos terraços, varandas e nas piscinas, o sistema utilizado foi: 
KERAFLEX MAXI S1 (adesivo) + ULTRACOLOR PLUS (betume) + 
MAPESIL AC (silicone).
Também a linha dos selantes foi protagonista: MAPESIL AC para 
a selagem dos caixilhos; MAPEFLEX PU 45 FT para o preenchi-
mento das juntas em pavimentos; MAPEFIX EP 385 para a fixação 
das armaduras;
Outros produtos para intervenções pontuais: MAPEFINISH, MO-
NOFINISH, ADESILEX PG1, MAPETHERM AR1.
Este projeto deu vida a um lugar sublime que traduz um genuíno 
sentimento de bem-estar e onde as experiências criam memórias 
autênticas.

FICHA TÉCNICA
Quinta da Comporta 
Wellness Boutique Resort
Período de construção: 
2017-2019
Intervenção Mapei: 
fornecimento de produtos 
para impermeabilização
Cliente: 
Hotel Cegonha&Spa
Projetista:
DUCTUS - Pedro Palma PMP
Empresa Aplicadora: 
Lusomembrana

Distribuidor Mapei: 
Anlorbel, Mantovani

Doordenação Mapei: 
Gonçalo Tavares

PRODUTOS MAPEI 
Impermeabilização: 
Mapelastic, Mapelastic 
Foundation + Primer 
3296, Planiseal 88, 
Lamposilex,Mapeproof Swell
Selantes:
Mapesil AC, 

Para mais informações sobre 
os produtos Mapei, consultar 
o nosso site www.mapei.pt

EM PRIMEIRO PLANO
MAPELASTIC
É uma argamassa bicomponente à base 
de ligantes cimentícios, agregados sele-
cionados de grão fino, aditivos especiais 
e polímeros sintéticos em dispersão 
aquosa, segundo uma fórmula desen-
volvida nos laboratórios de investigação 
Mapei. Misturando os dois componentes 
obtém-se uma mistura fluida, facilmente 
aplicável, mesmo na vertical, até 2 mm de 
espessura numa única demão. 

FOTO 1,2,3. 
Piscina 
impermeabilizada com 
produtos Mapei.

2

1

3



20   RM  39/2019

MAPEI NO DIA DO BETÃO 2019

EVENTOS

O betão é o material de construção mais utilizado no planeta. Em 
conjunto com o aço permite obter um material composto (betão 
armado) com vantagens económicas face a outras soluções, como 
a madeira e o aço estrutural. Absorve o dióxido de carbono do 
ambiente e é totalmente reciclável, contributos importantes para 
reduzir a nossa pegada ecológica. O betão também desempenha 
um papel na eficiência energética, uma vez que, a sua elevada 
inércia térmica permite melhorar o conforto térmico dos edifícios, o 
que reduz o consumo de energia.
Estes são alguns dos pontos fortes do betão que motivaram a es-
colha da sustentabilidade para tema do Dia do Betão 2019, orga-
nizado pela Associação Portuguesa das Empresas de Betão Pron-
to (APEB) no dia 30 de maio de 2019, no Hotel Villa Batalha, na 
Batalha. O evento também teve como objetivo promover redes de 
contacto entre as empresas de betão pronto e as mais relevantes 
entidades portuguesas da construção, arquitetura e engenharia.
Pelo quarto ano consecutivo, mais de 190 profissionais debateram 
a inovação e a tecnologia aplicadas ao betão, num encontro que 

contou com a presença de Alberto Souto de Miranda, secretário 
de Estado Adjunto e das Comunicações, João Pragosa, presiden-
te da APEB, José Manuel Pedreirinho, presidente da Ordem dos 
Arquitetos e Hélder Amaral, presidente da Comissão Parlamentar 
de Economia, Inovação e Obras Públicas estiveram presentes na 
sessão de abertura.
O programa desta 4ª edição do Dia do Betão deu mais espaço 
para o networking, desta forma as conferência foram concentra-
das na parte da manhã, terminando o encontro com o almoço. 
Paulo Batista Santos, Presidente da Câmara Municipal da Batalha, 
deu as boas-vindas aos 190 participantes no evento, reconhecen-
do a importância do setor do betão pronto para a economia nacio-
nal e do betão como material de construção.
O Presidente da APEB João Pragosa abordou os projetos em cur-
so na APEB, os desafios do setor e os objetivos da Associação.
Francesco Biasioli, Secretário Geral da ERMCO, iniciou as inter-
venções técnicas, abordando as questões que fazem do betão 
armado a opção cada vez mais acertada como material estrutu-

MAIS DE 190 PROFISSIONAIS DEBATERAM 
A INOVAÇÃO E A TECNOLOGIA 
APLICADAS AO BETÃO
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MAPEI NO DIA DO BETÃO 2019

ral. Não só é mais económico que as soluções equivalentes em 
madeira ou aço estrutural como também é amigo do ambiente. 
Absorve uma quantidade significativa do dióxido de carbono at-
mosférico e é totalmente reciclável. Referiu ainda que o efeito é 
maximizado à medida que se aumenta a classe de resistência do 
betão. Isto porque, ao projetar com betões de elevado desempe-
nho, tanto as seções do betão como as do aço são minoradas. 
Como resultados temos uma economia no consumo de materiais, 
principalmente o aço, e uma menor quantidade de CO2 imbuído 
na estrutura.
O arquiteto João Luís Carrilho da Graça apresentou em detalhe 
duas obras da sua autoria em que o betão tem grande destaque: 
o Pavilhão do Conhecimento dos Mares, que foi construído para a 
Expo 98 e executado em betão branco, e o Terminal de Cruzeiros 
de Lisboa, inaugurado em 2018, executado em betão branco leve 
fabricado com granulado de cortiça. Referiu os desafios enfrenta-
dos, assim como as soluções inovadoras que foram desenvolvi-
das, como foi o caso do betão branco de baixa densidade com a 
incorporação de granulado de cortiça que foi utilizado no Terminal 
de Cruzeiros de Lisboa.
António Augusto Aguiar, professor do Instituto Superior Técnico 
e presidente da comissão técnica de normalização do BIM, falou 
sobre a digitalização da construção, nomeadamente o Building 
Information Moduling (BIM). Referiu os ganhos financeiros que po-
dem advir da utilização deste tipo de instrumentos informáticos. 
Abordou a importância da normalização das bases de dados e, 
a terminar, mostrou o caminho que as empresas de betão pronto 
têm de percorrer para não ficarem de fora.
Sílvia Machado, da APICER, abordou a temática da sílica cristali-
na respirável (SCR). Referiu o limite de exposição estabelecido na 
Diretiva Agentes Cancerígenos e Mutagénicos que vai vigorar em 
Portugal a partir de 2020. Referiu ainda o guia de boas práticas da 
NEPSI e indicou as medidas de prevenção que empresas de betão 
pronto podem adotar para proteger a saúde dos trabalhadores.

A conferência terminou com Alberto Souto de Miranda, Secretário 
de Estado Adjunto e das Comunicações, que afirmou a dependên-
cia das públicas do betão e nomeadamente, as vias de comunica-
ção, estradas e pontes, edifícios da administração central e local, 
hospitais, aeroportos ou nos estádios.
Tal como nas edições anteriores, o Dia do Betão 2019 contou ain-
da com um espaço para exposição das empresas. A Mapei esteve 
presente na exposição interior com um stand modular e uma co-
municação apelativa acerca dos aditivos para o betão. Uma linha 
que faz parte da oferta Mapei desde 1992 e hoje, graças à inova-
ção tecnológica e ao constante esforço e dedicação para o de-
senvolvimento de novos produtos, apresenta um mix de soluções 
para todas as exigências construtivas, desde as grandes obras até 
aos edifícios residenciais.  
No final, a organização manifestou a sua satisfação e afirmou que 
o Dia do Betão ganha dimensão e reconhecimento a cada edição.
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A APECI (Associação para a Educação de crianças inadaptadas) 
é uma IPSS, fundada em 1979 por um grupo de Pais, dispondo 
de várias Áreas/Serviços de atendimento, para dar resposta às 
necessidades e promover a qualidade de vida da pessoa com 
deficiência, nomeadamente com compromisso cognitivo, ou ne-
cessidades educativas especiais, e às suas Famílias. 
Propõe-se a prestar apoio nas áreas da saúde e bem-estar, da 
educação, da qualificação profissional e do emprego. Nesse 
sentido desenvolveu os seguintes serviços: 
Intervenção Precoce na Infância - abrange crianças dos 0 aos 6 
anos, com alterações que limitam a sua participação nas ativida-
des típicas para a respetiva idade ou com risco grave de atraso de 
desenvolvimento, bem como as suas famílias; 
Serviço de Educação - assegura o atendimento de alunos com Ne-
cessidades Educativas Especiais, referidos pelo Sistema de Ensino 
Regular, tendo acordo com o Ministério da Educação; 
Centro de Recursos para a Inclusão - disponibiliza recursos da Institui-
ção, enquadrados num plano de ação em cooperação com o Ministério 
da Educação, para apoio à inclusão no ensino regular de alunos do 1º, 2º 
e 3º ciclos, e secundário, com necessidades educativas especiais de carácter 
permanente;
Centro de Atividades Ocupacionais - é uma resposta social com acordo de coope-
ração e financiada pelo Instituto de Segurança Social e está direcionado para o aten-
dimento de jovens e adultos portadores de deficiência, com compromisso cognitivo, 
sem possibilidade de integração laboral; 
Centro de Formação e Integração Profissional - promove a formação de pessoas 
com deficiências e incapacidades potenciando a sua qualificação e integração so-

MAPEI | APECI  

INICIATIVAS VÁRIAS

UMA PARCERIA CONSTRUTIVA

ABAIXO. Explicação do funcionamento da fábrica Mapei.
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FOTOS. Visita à 
fábrica de alguns 
representantes da 
APECI.

cioprofissional, de acordo com os seus in-
teresses e aptidões; 
Lar Residencial - destina-se a jovens e 
adultos, portadores de deficiência intelec-
tual e/ou motora, cuja família já não exista 
ou não possua condições físicas ou psico-
lógicas para os ter a cargo. 
Os vários serviços / respostas dispõem 
de equipas multidisciplinares, incluindo 
monitores, ajudantes e vários técnicos 
– assistentes sociais, psicólogos, psico-
pedagogos, professor do ensino básico, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 
terapeutas de fala, técnicos superiores de 
educação e reabilitação, animador social, 
complementados com apoios de musico-
terapeuta, professores de dança e artista 
plástica. 
O número de crianças, jovens e adultos 
atualmente acompanhados, nas diversas 
Áreas/Serviços da Instituição, é de 482 
utentes, numa faixa etária dos 0 aos 63 
anos.
O protocolo de colaboração com a MAPEI 
iniciou-se em 27 de fevereiro de 2018, com 
19 utentes do Centro de Atividades Ocu-
pacionais (CAO), no âmbito das atividades 
socialmente úteis desta resposta social, 
com o objetivo de desenvolver compe-
tências pessoais, promover a participação 
social, a autonomia e contribuir para a va-
lorização pessoal dos utentes que reúnam 
as condições necessárias para as realizar e 
quando as mesmas contribuam para o seu 
bem-estar e satisfação pessoal. 
A participação dos jovens e adultos do 
CAO consiste na realização de pequenas 
tarefas relacionadas com a preparação de 
folhetos de divulgação da empresa MAPEI 
(com a colocação de amostras de material 
e dobragem de folhetos), recebendo uma 
compensação monetária pelas mesmas.
Os utentes participantes sentem-se muito 
gratificados e valorizados pela execução 
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APECI. Texto elaborado APECI

destas atividades, tendo a noção da utili-
dade do seu trabalho e sentindo-se social-
mente reconhecidos pela sua realização. 
Os utentes do CAO participam também 
em diversas outras atividades: lúdico-tera-
pêuticas - em que estão incluídas a dança 
inclusiva, artes plásticas e vários desportos 
adaptados, atividades de cariz ocupacional 
e de desenvolvimento pessoal e social.
A par das várias atividades, anualmente 
objetivamos desenvolver projetos diversos, 
nas diferentes valências de atendimento, 
de férias, lazer e atividades expressivas 
para os utentes, junto das famílias e espe-
cialmente direcionados para estas e para 
melhoria de equipamentos e instalações.
A APECI completa, em 2019, 40 anos de 
existência, durante os quais fez um grande 
percurso, tendo iniciado como Escola de 
Educação Especial e cerca de 30 alunos, 
e vindo, ao longo dos anos, a abrir novas 
respostas e novas instalações, de modo a 
corresponder às necessidades da comuni-
dade. 
No dia 25 de julho recebemos alguns 
utentes e colaboradores da Associação. 
Com esta iniciativa, que representa o cul-
minar desta parceria, demos a conhecer o 
processo de fabrico dos produtos que os 
utentes usam para a criação de amostras 
promocionais, utilizadas no dia a dia pelos 
técnicos e comerciais da Mapei.

EM CIMA. Realização de pequenas tarefas 
relacionadas com a preparação de folhetos de 
divulgação da empresa Mapei.
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ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES 
PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃOPara mais informações, visite o nosso site www.mapei.pt

Dos Laboratórios de Pesquisa 
e Desenvolvimento da Mapei, a gama de 

argamassas cimentícias elásticas
Mapelastic: qualidade certificada há 30 anos

impermeabilizar de forma segura 
e respeitando o meio ambiente

É TUDO

OK
COM A
MAPEI
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JOGO DE EQUIPA

Fiel ao seu slogan, a Vierominho é uma referência no mercado na-
cional da reabilitação, onde a qualidade e a excelência no serviço 
são uma prioridade. 
Nascida em 1999, a Vierominho está sediada em Vila do Conde, 
na Zona Industrial de Alto Pega, ocupando diversos lotes indus-
triais, com uma área coberta de cerca de 2500 m2. Conta com 
cerca de 100 colaboradores diretos, com grande experiência nas 
áreas da construção e reabilitação de edifícios.
Inicialmente a empresa começou por trilhar o seu caminho espe-
cializando-se na aplicação de sistemas de isolamento térmico pelo 
exterior (ETICS), bem como revestimentos de fachadas, tendo par-
ticipado em inúmeras obras, algumas de grande projeção, conjun-
tamente com as mais destacadas empresas do mercado, tanto 
em Portugal como no Estrangeiro.
Fruto da evolução das exigências relacionadas com o conforto tér-
mico e eficiência energética, foi assumindo um papel de destaque 
na reabilitação energética dos edifícios, designadamente junto de 

clientes particulares, onde o seu know-how foi preponderante na 
prestação de serviço do tipo chave-na-mão. As intervenções não 
se resumiram ao envelope exterior, passando também a ser exten-
sivas ao interior das frações.
Em 2014, inicia-se um processo de investimento, consubstancia-
do no reforço de meios técnicos e equipamentos. A empresa as-
sume em definitivo a sua posição no mercado como empreiteiro 
geral, dando diversas provas de capacidade e competência tanto 
em obras públicas como privadas. Desde então o crescimento e 
desafios não param de aumentar. Ano após ano têm consolidado 
a sua posição no mercado, com especial foco no cliente públi-
co, que se reflete não só em maior número de adjudicações, bem 
como no aumento do valor das empreitadas.
Para tornar possível este crescimento sustentado, surgiu a neces-
sidade de reformular o seu alvará de empreiteiro de obras públi-
cas, detendo atualmente, para além de inúmeras subcategorias, 
a classe 6, que permite executar empreitadas até 5.312.000,00 €.

“Valorizar o património edificado”
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É intenção da Vierominho consolidar a sua posição no mercado da 
reabilitação em geral, com especial ênfase na melhoria do desem-
penho energético e estrutural, combinado com soluções estéticas 
que acrescentem mais-valias ao produto acabado, valorizando 
sem dúvida o património edificado. A posição diferenciadora da 
Vierominho assenta na adoção dos produtos mais adequados, 
métodos e técnicas em linha com uma melhoria contínua.
Com o objetivo de cumprir com todas as expectativas e exigências 
dos nossos clientes, privilegiando o melhor resultado, a Vierominho 
congrega na sua estrutura técnicos experimentados e capazes de 
gerir o processo de obra com as mais diversas especialidades. A 
aposta na formação contínua e participação em projetos de inves-
tigação, permitem manter elevados os níveis de aptidão a novos 
desafios.
Como a melhor publicidade é a satisfação do cliente, a garantia 
da qualidade do serviço prestado é, por isso, uma preocupação 
permanente. Nesse sentido, quem trabalha com a Vierominho, 
sabe que elegeu um parceiro certificado segundo NP EN ISO 

9001:2015 e para o âmbito de certificação “Conceção e Constru-
ção de Obras de Construção Civil, Obras Públicas e de Reabilita-
ção de Edifícios”, a referência internacional para a Certificação de 
Sistemas de Gestão da Qualidade. 
As entidades públicas, os investidores, os empresários e os par-
ticulares, encontram no Grupo Vierominho, respostas e soluções 
para um leque amplo de necessidades, que pode ir desde a sim-
ples execução de uma empreitada no cumprimento de um Ca-
derno de Encargos, até à gestão e o acompanhamento de todo 
o processo de intervenção, que se inicia com o levantamento de 
necessidades, passando pela elaboração do caderno de encar-
gos e mapa de trabalhos, tendo em conta o binómio qualidade/
preço, assim como o licenciamento da obra junto das entidades 
competentes, facilitando aos nossos clientes todo este processo 
burocrático.
Os nossos valores são a Eficiência, a Confiança, a Integridade, o 
Foco no Cliente e o Rigor.
É com naturalidade que em 2016 surge a parceria da Vierominho 
com a Mapei. Na Mapei a Vierominho encontrou um parceiro que é 
muito mais do que um mero fornecedor de materiais. Assim, para 
além da MAPEI possuir uma vasta gama de produtos de altíssima 
qualidade, muitos deles com excelentes resultados na área da rea-
bilitação e restauro, é também um parceiro capaz de desenvolver 
soluções integradas de intervenção, tecnicamente competentes e 
competitivas, que conferem um conforto aos clientes na Vieromi-
nho, quanto às soluções e garantias. É sobretudo no acompa-
nhamento do cliente, e na resposta às suas necessidades, que a 
Mapei claramente se diferencia da sua concorrência.
Atualmente a Vierominho é “Parceiro Aplicador Mapei - linha Iso-
lamento Térmico - pela Mapei Academy”, contando com dezenas 
de milhares de m2 aplicados ao longo de 4 anos. Importa referir 
que se comprova a qualidade dos produtos e soluções Mapei, 
patentes na avaliação de satisfação dos seus clientes ao longo de 
várias décadas.
Paralelamente a Mapei, que conta com um quadro técnico ca-
paz de dar resposta às mais diversas solicitações, tem vindo a 
desempenhar um papel fundamental na formação de aplicadores 
especializados, estreitando ainda mais a relação com os seus par-
ceiros.
Sem dúvida foi uma aposta certa e muito vantajosa.

EM CIMA. Armazém da Vierominho. 
ABAIXO. Instalações da Vierominho.
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Tarde de muito futebol, convívio, emoção e espetáculo, com oito grandes equipas e excelentes jogadores em ação nos rel-
vados do Airfut.

Disputou-se, no passado dia 25 de maio, o Troféu MAPEI 2019. Aquela que foi a sexta edição deste torneio voltou a ser um 
enorme sucesso, com oito equipas, muita emoção e desportivismo.

No Grupo A, o Grupo San José garantiu o 1.º lugar, tendo somado vitórias nas três partidas disputadas. Na vice-liderança 
passou a formação do Grupo Casais, que experimentou os três resultados possíveis nesta fase de grupos, tendo somado 
quatro pontos. Também com quatro pontos, mas com pior goal-average, ficou o conjunto da MAPEI, que desta forma caiu 
nesta fase da competição. Destaque ainda para a primeira participação da Andrade & Pimenta no Troféu MAPEI, que valorizou 
imenso a competição.

No Grupo B, a Macodemo e Nélson Oliveira Gomes cumpriu esta fase de forma cem por cento vitoriosa, seguindo em frente 
no 1.º lugar da classificação. Quem carimbou o passaporte para as meias-finais na 2.ª posição foi a Jular, que somou 4 pontos 
nesta fase. Apesar das excelentes participações, Francisco Contreiras (3 pontos) e Sotecnisol (1 ponto) despediram-se da 
prova nesta fase de grupos.

DISPUTOU-SE NO PASSADO DIA 25 DE MAIO O TROFÉU MAPEI 2019

2019 

FUTEBOL 5 
6º TROFÉU MAPEI 
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Seguiram-se então as meias-finais e disputaram-se duas partidas 
de bom nível. O Grupo San José superiorizou-se à Jular, vencendo 
por 4-1 e o Grupo Casais conseguiu impor-se perante a Macode-
mo e Nélson Oliveira Gomes, por 5-1, pelo que os dois primeiros 
classificados do Grupo A marcaram encontro para a final.

No jogo decisivo, Grupo San José e Grupo Casais disputaram um 
duelo de grande equilíbrio, com a igualdade a uma bola a registar-
-se aquando do final do tempo regulamentar. Foi necessário recor-
rer ao desempate por penaltis, capítulo no qual o Grupo Casais foi 
mais feliz, festejando a conquista deste Troféu MAPEI 2019!

As oito equipas participantes estão de parabéns pela sua partici-
pação neste Troféu MAPEI 2019!

EM CIMA. Imagem do decorrer do jogo ente Grupo Casais e o Grupo Macodemo.

EM CIMA.  Imagem do 
decorrer do jogo entre 
Grupo Macodemo e 
Francisco Contreiras.

DIREITA.  Imagem do 
decorrer do jogo entre 
Andrade e Pimenta e a 
Mapei.

PÁGINA ANTERIOR. 
Imagem de todos os 
participantes do Troféu 
Mapei 2019.
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GRUPO CASAIS 
CONQUISTA O 
TROFÉU

21
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FOTO 1.
Grupo Macodemo. 
FOTO 2.
Sotecnisol.
FOTO 3.
Jular.
FOTO 4.
Francisco Contreiras. 
FOTO 5.
Grupo San José.
FOTO 6
André e Pimenta.
FOTO 7.
Mapei. 
FOTO 8.
Grupo Casais.
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André Batista 
do Grupo San José 

MELHOR 
JOGADOR

Sotecnisol 

Filipe Barbosa
do Grupo Casais 

MELHOR 
GUARDA-REDES 

PRÉMIO 
FAIR-PLAY 

Luís Santos
do Grupo Macodemo 

MELHOR 
MARCADOR
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