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IMAGEM DE CAPA
Após alguns anos de ausência, a MAPEI 
regressou à Tektónica 2017, o Salão 
Internacional da Construção e Obras Públicas, 
que teve lugar na FIL – Feira Internacional de 
Lisboa – de 3 a 6 de maio.



TEKTÓNICA 2017
PARA A MAPEI UM REGRESSO FELIZ

Após alguns anos de ausência, a Mapei 
regressou à Tektónica 2017, o Salão 
Internacional da Construção e Obras Públicas, 
que teve lugar na FIL – Feira Internacional de 
Lisboa – de 3 a 6 de maio.
Novos produtos, apresentados com 
específicas ações de lançamento, seminários 
técnicos, focados em nichos de mercado e 
um stand completamente inusual mas com 
muito impacto, foram os pontos chaves 
da participação da Mapei à 19ª edição da 
Tektónica, que decorreu em simultâneo com 
a 17ª edição do Segurex, Salão Internacional 
de Proteção, Segurança e Defesa. 
Duas feiras em simultâneo que durante os 4 
dias receberam 41.920 visitantes (aumento 
de 9% em relação à edição anterior) e 
proporcionaram contactos e oportunidades 
de negócio aos 600 expositores presentes, 
dando uma clara visão de crescimento 
e otimismo nos sectores representados. 

Além de terem proporcionado um ambiente 
profissional estimulando os negócios a 
nível nacional e internacional, os dois 
certames foram também palco para mais 
de 30 conferências, workshops, academias 
seminários e demonstrações, apresentadas 
por cerca de 50 oradores e técnicos.
A Tektónica conseguiu, num só local, agregar 
empresas especializadas em materiais e 
serviços do sector da construção e obras 
públicas debatendo os principais temas da 
atualidade do sector da construção entre 
os players do mercado nacional e de outros 
mercados internacionais que reconhecem 
a capacidade de internacionalização 
das empresas portuguesas. Este ano, o 
programa Hosted Buyers trouxe à feira 
visitantes provenientes dos países da CPLP, 
de Marrocos, da Colômbia, de Espanha, 
da Arábia Saudita, do Qatar, dos Estados 
Unidos, de França, entre outros.
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atualidade

UM STAND INUSUAL PARA A MAPEI
Nos últimos anos, a Mapei apostou muito 
numa estratégia de promoção da marca e 
lançamento das novidades de produto e 
sistema, baseada no conceito de “levar a 
feira aos clientes” através do Bus Tour, um 
road-show realizado com o já emblemático 
autocarro que rapidamente transforma-
se numa estrutura para a exposição de 
produtos e sistemas. Dando seguimento a 
esta estratégia, este ano a Mapei “levou 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 sistemas, apresentados em 
painéis retangulares extraídos diretamente da 
“barriga” do Bus.  
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 primeiro 
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.
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indústria da cerâmica e da pedra natural e 
artificial.
Uma atenção especial foi dedicada aos 
segmentos da reabilitação e da manutenção 
de estradas e sistemas de saneamento. No 
primeiro caso, foi organizado um seminário 
especificamente dedicado a projetistas, 
cujo tema foi a “Reabilitação do Património 
Arquitetónico”. Aos cerca de 30 participantes, 
foram apresentadas várias novidades, 
entre os quais o PLANITOP HPC FLOOR,
argamassa cimentícia de elevada fluidez e 
de elevadíssimas prestações mecânicas 
de retração compensada fibrorreforçada 
e de elevada ductilidade, a utilizar 
para o reforço extradorsal de lajes e o 
MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC, revestimento 
elástico bicomponente resistente aos sais, 
à base de cal e Eco-Pozolana, isento de 
cimento, para a impermeabilização e proteção 
de elementos construtivos, mesmo de valor 
histórico e artístico.
No segundo caso, foi organizado um 
seminário desta vez dedicado a técnicos 
das câmaras municipais, cujo tema foi 
a “Manutenção de estradas e sistemas 
de saneamento”. Entre outros, foram 
apresentados o MAPE-ASPHALT REPAIR 0/8,
o MAPEGROUT SV, o MAPEFILL P, a linha 
MAPECOAT TNS e a linha SEWAMENT.

NA SENDA DA INOVAÇÃO
Os dois salões ficaram marcados pela 
inovação - espaço de destaque para as 
novidades apresentadas na feira que visava 
valorizar e distinguir as empresas 
que apostam na formação e no 
desenvolvimento de novas 
tecnologias e produtos 
- e pela distinção de 
personalidades e entidades 
que, ao longo dos anos, 
têm trabalhado em prol dos 
sectores destes certames. 
A gala teve lugar no dia 5 de 
maio com a presença de 
200 convidados, tendo 
sido atribuídos 31 prémios 
e distinções. 
A Mapei não podia faltar neste espaço, sendo 
a aposta na inovação contínua dos produtos 
químicos para a construção um dos elementos 
chave da sua estratégia e do seu sucesso. A 
representar a empresa e a sua inovação neste 

PRODUTOS EM DESTAQUE
A 19ª edição da Tektónica foi a ocasião para 
o lançamento das novidades de produto 
da Mapei. No stand e em duas sessões 
especificamente organizadas para clientes 
selecionados, os técnicos da Mapei, 
apresentaram as particularidades e as 
vantagens de vários produtos. 
Para o segmento das impermeabilizações, 
as novidades apresentadas foram o 
AQUAFLEX ROOF PREMIUM, membrana 
impermeabilizante poliuretânica, pronta a usar, 
à base de água, transitável (tráfego pedonal) e 
resistente à água estagnante, isenta de VOC 
e o MAPESLOPE, argamassa cimentícia 
nivelante, monocomponente elástica, para 
a reparação de pendências em coberturas, 
sobre membranas impermeabilizantes 
existente ou novas. 
O sistema de isolamento térmico pelo exterior 
também foi enriquecido com uma novidade: o 
MAPETHERM FLEX RP, barramento elástico 
em pasta, com fibras, isento de cimento, 
aligeirado, resistente às agressões biológicas, 
para exteriores e interiores. Disponível nas 
granulometrias 0,5 mm e 1,5 mm.
Para o segmento da cerâmica, foi apresentada 
a nova gama de cores das juntas da Mapei: 
50 cores, além da versão transparente do 
selante, para responder a todas as exigências 
de obra e acompanhar as tendências da 

espaço foi o produto MAPEGROUT FMR-PP,
argamassa tixotrópica de retração 
compensada resistente aos sulfatos, 
fibrorreforçada com fibras poliméricas 

estruturais e comportamento endurente, 
particularmente indicada para a 

reabilitação de estruturas em 
betão onde é requerida uma 
elevada ductilidade.
Neste âmbito a Mapei foi 
distinguida com o prémio 
“Academia” pelas várias 
ações de formação que 

organizou ao longo do 
certame.

Resumindo, a 19ª edição da 
Tektónica representou para 

a Mapei um regresso feliz onde conseguiu 
fortalecer o seu brand awareness, lançar as 
novidades de produto, apresentar soluções 
para segmento específicos, de grande 
atualidade e encontrar os seus clientes.



produtos em destaque



INOVAÇÃO E 
SEGURANÇA PARA A 
INDÚSTRIA ALIMENTAR
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plataforma de negócios para os cerca de 
23.000 profissionais que visitaram a feira e 
uma montra para as mais de 2.000 marcas 
representadas. A feira ofereceu três dias 
preenchidos de actividades que reflectiram 
a oferta da indústria do sector alimentar, 
hotelaria e tecnologia alimentar.

Em destaque nesta edição uma área 
expositiva com o projeto “o mais português 
hotel do mundo”, um conceito que nasceu 
do desafio lançado pela FIL a um grupo 
restrito de criativas (Arquitectas e Designers 
de Interiores com projetos na área da 
hotelaria e requalificação de alojamento) para 
a criação de um espaço que sensibilizasse 
para a excelência dos produtos portugueses, 
a importância do processo criativo e a 
contratação de profissionais no tratamento 
dos interiores dos vários sectores turísticos 
existentes e emergentes no mercado 
português e internacional (hotéis, hostels, 
aldeamentos, turismo de habitação, turismo 
rural, etc).

Mapei e CASTAN juntos na feira 
Alimentaria & Horexpo
A Mapei e a CASTAN marcaram presença 
na maior plataforma de negócios para os 
sectores da alimentação, distribuição e 
hotelaria em Portugal. Na sua exposição, 
inserida no salão Tecnoalimentaria, que 
reuniu a mais completa oferta de tecnologia 
e equipamentos para a indústria e distribuição 
alimentar e mesmo em frente à área expositiva 
do projeto “o mais português hotel do mundo”, 
a CASTAN e a Mapei apresentarão várias 
soluções integradas (sistema/aplicação), 
exclusivamente dedicadas a estes sectores. 
Em particular, foi abordado o segmento 
dos pavimentos em vários contextos que 
caracterizam esta indústria: 
•	 Pavimentos poliuretânicos-cimentícios 

autonivelantes, com elevada resistência 
química. O sistema apresentado foi 
o MAPEFLOOR CPU/MF, formulado 
poliuretânico-cimentício tricomponente 
autonivelante, com elevada resistência 
química, para revestimentos de 
pavimentações industriais numa espessura 
compreendida entre 3 a 6 mm. Ideal como 
revestimento para a indústria alimentar, 
têxteis e de depuração de água.

EVENTOS

Pela primeira vez, a Mapei marcou presença 
no já conhecido Salão Internacional da 
Alimentação, Hotelaria e Tecnologia para 
a Indústria Alimentar, que teve lugar na FIL 
– Feira Internacional de Lisboa – de 4 a 6 
de junho. A Alimentaria & Horexpo Lisboa 
2017, organizada pela FIL em parceria com 
a Alimentaria Exhibitions, em três dias reuniu, 
numa só feira, três grandes áreas de negócio 
para os profissionais do sector, Alimentaria 
Lisboa, Horexpo e Tecnoalimentaria, juntando 
assim toda a oferta e novas tendências 
para aumentar o negócio e dar qualidade 
aos empresários que operam neste grande 
mercado. Nesta edição a feira apresentou-
se com um novo posicionamento, onde 
Inovação, Saúde, Bem-estar e Produção 
Nacional foram os conceitos a desenvolver.

A Alimentaria&Horexpo Lisboa recebeu 
na sua 14ª edição mais de 600 empresas 
e entidades, das quais 30% oriundas de 
outros países sobretudo europeus e do 
continente americano. O certame foi uma 

•	 Pavimentos	 poliuretânicos-cimentícios	
de enchimento, com elevada resistência 
química. Neste caso o sistema 
apresentado foi o MAPEFLOOR CPU/RT,

 argamassa tricomponente à base de 
poliuretano-cimento, de elevada resistência 
química e mecânica, fácil de aplicar, 
para revestimentos de pavimentações 
industriais em espessuras entre 6 e 9 mm; 
idóneo para revestimentos protetores de 
pavimentações industriais sujeitas a tráfego 
pesado, elevadas agressões químicas, 
choques térmicos.

•	 Pavimentos	epoxídicos	multicamadas.
•	 Pavimentos	 em	 cerâmica	 para	 locais	

dedicados à produção alimentar, sujeitos 
a fortes agressões químicas. Neste caso 
a proposta apresentada foi um sistema 
rápido de assentamento e betumação 
antiácida bacteriostáticas. Sistema este 
caracterizado por um betonilha de secagem 
rápida realizada com TOPCEM PRONTO, 
por uma colagem de secagem rápida 
realizada com GRANIRAPID, seguida por 
uma betumação também de secagem 
rápida, antiácida e bacteriostática realizada 
com KERAPOXY CQ.



A colaboração da Mapei
O mercado municipal do Feijó representa 
uma obra muito importante para a Mapei e a 
Castan, cliente da Mapei e responsável pela 
aplicação, uma vez que foi a primeira a ser 
realizada com a solução PURTOP 400 M. 
Trata-se de uma membrana de poliureia 
híbrida bicomponente, isenta de solventes, 
que deve der aplicada por projeção com 
bomba de 2 componentes de alta pressão. O 
produto assim aplicado permite realizar uma 
camada impermeabilizante, ideal para vários 
ambientes e estruturas. 
Neste caso, com esta solução, foi possível 
impermeabilizar em contínuo as paredes e 
pavimentos interiores do mercado.

O Mercado Municipal do Feijó, dispõe de 40 
bancas de venda (fruta, produtos hortícolas, 
peixe e padarias) e 29 lojas (talhos, lojas 
de roupa, mercearias, cafés e o espaço 
Almada Informa). No mesmo edifício, no piso 
inferior, existe ainda um supermercado. Este 
mercado conta ainda com um parque de 
estacionamento com cerca de 130 lugares.

O mercado foi alvo de uma intervenção 
de remodelação e reabilitação focada na 
resolução de patologias existentes no edifício 
e a introdução de algumas benfeitorias ao 
nível da cobertura, pavimentos interiores 
e exteriores, redes de águas e esgotos, 
instalações eléctricas e de segurança contra 
incêndios, ventilação e sinalética. 
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OBRA DE REFERÊNCIA

REABILITAÇÃO DO 
MERCADO DO FEIJÓ

Ficha técnica
Mercado Municipal, Feijó
Período de intervenção: 2016
Intervenção Mapei: fornecimento 
de produto para impermeabilização.
Cliente: Câmara Municipal do Feijó
Empresa aplicadora: CASTAN
Distribuidor Mapei: CASTAN
Coordenação Mapei: Gonçalo Tavares 
e António Guerra

Produtos Mapei
Purtop 400 M

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

PUR
TOP

®

SYSTEM

REAÇÃO 
RÁPIDA

IMPERMEABILIDADE 
IMEDIATA

TRANSITABILIDADE 
IMEDIATA

ÓTIMAS PROPRIEDADES 
MECÂNICAS

DISPONÍVEL 
NAS CORES RAL

Purtop System, membranas de poliureia, de aplicar por projeção, para impermeabilizar e proteger cada 
tipo de estrutura: coberturas mesmo transitáveis, tabuleiros de pontes e viadutos, obras hidráulicas em geral, para 
uma solução rápida e duradoura.



Em 1993, o Grupo Hotusa introduziu uma 
nova rota na sua estratégia de expansão 
e entrou na gestão e exploração direta de 
estabelecimentos, como complemento do 
seu negócio tradicional como cadeia de hotéis 
associados. Assim, a cidade de férias Monte 
do Gozo (Santiago de Compostela, Corunha) 
converteu-se no primeiro hotel explorado 
diretamente pela companhia.
Ano após ano, a divisão hoteleira foi ampliando o 
seu portfólio de estabelecimentos em Espanha 
e noutros países europeus. Esse processo de 
expansão concretizou-se no lançamento, em 
2005, da cadeia Exe Hotels que, em apenas 5 
anos, se expandiu rapidamente, tanto a nível 
nacional, como internacional. A Exe Hotels 
conta atualmente com 58 estabelecimentos 
com uma localização privilegiada no centro 
histórico das cidades ou nas imediações 
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FOTO 1 e 2. Aplicação dos ladrilhos 
cerâmicos.
FOTO 3. Realização do SISTEMA 
MAPETHERM.

Ficha técnica
Hotel Exe, Cascais
Período de intervenção: 2015 – 2016
Intervenção Mapei: fornecimento de 
produtos para o assentamento e betumação 
de cerâmica e produtos para o isolamento 
térmico pelo exterior
Cliente: Grupo Hotusa
Gestor do projeto: Eng.º Carlos Gonçalves
Empreiteiro: DST
Empresa aplicadora: DST
Distribuidor Mapei: Termipol, Printlar
Coordenação Mapei: Nuno Teixeira

Produtos Mapei
Keraflex Extra S1, Adesilex P9, Ultracolor 
Plus, Mapetherm AR2, Quarzolite Base Coat, 
Quarzolite Tonachino Plus

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

HOTEL EXE CASCAIS

A contribuição da Mapei
O grupo DST, que detém um know-how 
apreciável nesta área, designadamente 
em obras de recuperação e reabilitação, 
estruturas metálicas e instalações 
especiais, é um dos grandes conhecedores 
e utilizadores dos sistemas Mapei. Neste 
sentido, também para a realização deste 
projeto, solicitou a colaboração dos 
técnicos da Mapei para o aconselhamento 
de várias soluções construtivas. 
Relativamente ao interior do hotel, o 
revestimento predominante é a cerâmica, 
com cerca de 8.000 m². Neste caso, de 
acordo com as dimensões dos ladrilhos e 
da destinação de utilização, os técnicos da 
Mapei aconselharam diferentes sistemas de 
assentamento:
KERAFLEX EXTRA S1, adesivo cimentício 
de elevadas prestações, de deslizamento 
vertical nulo e tempo aberto alongado, 
deformável, para ladrilhos cerâmicos e 
material pétreo;
ADESILEX P9, Adesivo cimentício de 
elevadas prestações, de deslizamento 
vertical nulo e com tempo aberto alongado, 
para ladrilhos cerâmicos (espessura do 
adesivo até 5 mm); 
ULTRACOLOR PLUS, argamassa de 
elevadas prestações, modificada com 
polímero, antieflorescências, para a 
betumação de juntas de 2 a 20 mm, de 
presa e secagem rápida, hidrorrepelente 
com DropEffect® e antifungos com 
tecnologia BioBlock®. 

dos seus distritos financeiros e orientados, 
fundamentalmente, para um cliente cultural 
e de negócios. Na atualidade, a cadeia está 
presente, praticamente, na totalidade dos 
países europeus, bem como nos Estados 
Unidos, México e Argentina.
O Hotel Exe Cascais, construído pelo grupo 
DST, é uma unidade de 101 quartos que 
contribuiu de forma decisiva para o aumento 
da oferta hoteleira numa região que tem 
assistido a um incremento assinalável no 
número de turistas. Localizado na zona da 
Boca do Inferno, na primeira linha de mar 
na zona oeste de Cascais, este novo hotel 
foi ainda determinante para a dinamização 
da economia local, designadamente no 
que concerne à criação de emprego. A sua 
construção representa um investimento de 8 
milhões de euros.

Relativamente ao exterior, o projeto previa a 
realização do sistema de isolamento térmico. 
Após várias análises e comparações, foi 
aprovado o sistema MAPETHERM SYSTEM, 
caracterizado, neste caso, pela colagem e 
barramento de painéis termo-isolantes em 
XPS com o MAPETHERM AR2, preparação 
do suporte com QUARZOLITE BASE COAT 
e acabamento final com QUARZOLITE 
TONACHINO PLUS 1,2 da cor branca.



MAPEI APOSTA 
NA FORMAÇÃO COMO 
VEÍCULO DE PROMOÇÃO 
E SENSIBILIZAÇÃO
A afirmação da construção sustentável, a 
complexidade dos sistemas estruturais dos 
edifícios modernos e o desenvolvimento 
da reabilitação urbana, têm estimulado o 
avanço da ciência e tecnologia dos materiais 
e aumentado o nível de exigência das 
competências técnicas dos profissionais, 
produzindo o aparecimento de novos 
produtos, novos sistemas e novos métodos 
de construir e de aplicar. Neste contexto, uma 
formação mais exigente, mais especializada e 
de qualidade é uma ferramenta cada vez mais 
indispensável para os profissionais do sector 
da construção. É com esta convicção que a 
Mapei desenvolveu um programa de formação 
articulado e interligado, que pretende abordar 
as temáticas mais atuais do sector e divulgar 

produtos, soluções e técnicas de aplicação 
sempre mais inovadoras, num ambiente que 
proporciona a troca de opiniões e experiências 
entre todos os intervenientes. 
O programa é focado em 4 targets, cada um 
com as suas especificidades e exigências.

Seminários técnicos para projetistas
Considerando que a Reabilitação Urbana 
é uma prioridade e uma oportunidade 
para Portugal e que o ditado “fazer bem à 
primeira” é neste segmento fundamental, a 
Mapei definiu um programa de 5 seminários 
nacionais dedicados aos projectistas para 
debater o tema “A Reabilitação do Património 
Arquitectónico”. 
A grande preocupação da Mapei na 

preparação destas ações foi na definição da 
abordagem desta importante temática. De 
acordo com a filosofia da empresa e graças 
à vasta gama de soluções disponíveis, nos 
seminários da Mapei a reabilitação é tratada 
de forma integral e utilizando a técnica do 
problema-solução. Com esta orientação, 
são apresentados sistemas interligados 
que permitem uma intervenção eficaz e 
duradoura, desde as fundações até ao teto. 
Esta abordagem permite aos intervenientes 
de pensar no projeto de reabilitação de 
maneira mais transversal, facilitando a escolha 
dos materiais a prescrever. 
O primeiro seminário técnico nacional 
decorreu no mês de março em Vilamoura, 
o segundo no mês de junho no Funchal, o 
terceiro no mês de julho em Ponta Delgada, 
sendo que os próximos serão em Lisboa, em 
setembro e em Évora, em outubro.

Proform – programa de formação 
para profissionais 
Uma condicionante fundamental para o 
resultado final dos sistemas construtivos e 
dos materiais prescritos é seguramente a 
aplicação. Uma correta ou incorreta aplicação 
determina normalmente o sucesso ou 
insucesso da intervenção, além de evitar ou 
provocar reclamações. É por isso que a Mapei 
aposta desde há muitos anos na formação 
de aplicadores especializados, partilhando 
noções e informações acerca dos materiais 
e das mais atuais e corretas técnicas de 
aplicação. Para este efeito, desde 2008 a 
empresa criou o programa PROFORM. 
O PROFORM é composto por 12 ações, 6 
realizadas para clientes da zona centro norte 
do país e 6 para clientes da zona centro sul, 
que cada ano são revistas de acordo com as 
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tendências e as práticas mais atuais do mercado. 
O dia de formação é constituído por dois 
momentos: uma primeira parte teórica para 
enquadrar o tema e os materiais que serão 
utilizados e uma segunda parte prática, para 
conhecer os materiais e partilhar as técnicas 
de aplicação mais adequadas.

Seminários para técnicos de 
câmaras municipais 
A partir deste ano, a Mapei estruturou 
um programa de seminários, dedicados 
aos técnicos das câmaras municipais, 
para abordar as temáticas da realização, 
manutenção e reabilitação de sistemas 
saneamento, estradas e espaços públicos. 
Com estas ações a Mapei pretende 
sensibilizar os participantes para soluções 
que garantem um resultado efetivo e uma 
maior durabilidade.

Cursos para distribuidores 
Determinante neste processo são também 
os distribuidores de materiais de construção, 
os quais devem necessariamente conhecer 
as vantagens e os elementos diferenciadores 
dos materiais que comercializam. Também 
neste âmbito a Mapei dedica muita atenção, 
organizando várias sessões de formação/
informação ao longo do ano com um particular 
enfoque nos argumentos que favorecem a 
venda dos materiais.  

Colaboração com institutos e 
universidades 
Apostar na formação quer dizer também 
apostar no futuro, é por isso que a Mapei 
colabora com Institutos e Universidades 
relacionados com o sector da construção para 
realizar sessões técnicas no âmbito académico.

Várias sessões realizadas ao longo 
do ano.



A necessidade de uma escola primária 
feminina no concelho de Cascais é 
apontada pela Câmara Municipal da vila 
logo em 1872, embora apenas na década 
de 90 se tenha decido a construção 
da mesma, depois que o Congresso 
Pedagógico de Lisboa defende diante do 
governo a construção urgente de escolas 
primárias em todas as povoações, num 
prazo de 5 anos, e mediante projetos-tipo 
uniformes. Assim, em 1898 o Ministério das 
Obras Públicas abre finalmente o concurso 
para projectos de edifícios destinados 
a escolas de instrução primária, e em 
outubro está aprovado o único projeto 
recebido, do arquiteto Arnaldo Redondo 
Adães Bermudes. Em 1901 a escola 
começa a ser erguida, ficando concluída 
entre o final de 1901 e o início de 1902. 
Na inauguração da escola D. Luís I, nome 
que lhe estava destinado desde o projeto 
inicial, contou com a presença da família real. 

A escola, de acordo com o projeto-tipo 
de Adães Bermudes, consta de três 
corpos escalonados, um central de dois 

pisos e dois laterais térreos. Os corpos 
laterais correspondem às salas de aula, 
com fachadas rasgadas por duas largas 
janelas em arco abatido e uma porta 
também em arco abatido, encimada por 
sineira, em cada extremidade. O corpo 
central corresponde às residências dos 
professores, sendo vazado por uma 
porta central flanqueada por duas janelas, 
todas em arco abatido, no piso térreo, e 
três janelas retangulares no piso superior. 
Todos os vãos são rematados por aduelas 
de azulejos azuis e brancos. A fachada 
principal é coroada, no topo do edifício 
central, pelo escudo de Portugal com a 
inscrição Escola Monumento D. Luís I, 
encimado por busto de D. Luís I, doado 
por António Augusto de Carvalho Monteiro, 
o famoso “Monteiro dos Milhões”. Sob os 
beirais salientes dos telhados (de quatro 
águas no corpo central e três águas no 
laterais) corre um friso arte nova de motivos 
florais.
A fachada principal é resguardada por um 
pátio estreito defendido por gradeamento 
alto, em ferro, com portão situado à direita. 

As traseiras do edifício dão para um pátio 
murado, para onde deitam janelas idênticas 
às da fachada, os corpos salientes das 
casas de banho definindo um pequeno 
pátio central para os professores, e os 
alpendres telhados dos corpos laterais, 
assentes em barrotes de madeira. 
Em 1996, após a desativação da escola, 
a biblioteca aí existente passa para o 
Museu Condes de Castro Guimarães e 
o arquivo municipal de Cascais instala-
se no edifício, de onde saiu novamente 
em 2003. Desde então a estrutura ficou 
fechada e em degradação. Em 2012, após 
proposta pública do IGESPAR, a escola foi 
classificada como Monumento de Interesse 
Público Nacional (MIP). A classificação 
conta com a delimitação da envolvente 
urbanística próxima fixada como Zona 
Especial de Proteção, que inclui outros 
espaços artístico-culturais com propósitos 
diferentes mas complementares, tais como 
o Museu do Mar, Casa das Histórias de 
Paula Rego e na proximidade do Centro 
Cultural de Cascais e na Cidadela, a “Art 
District” promovido pelo grupo Pestana.
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Ficha técnica
Escola Monumento D. Luís I, Cascais
Período de construção: 1901
Período de intervenção: 2016-2017
Intervenção Mapei: fornecimento de 
produtos para a reabilitação de paredes 
degradadas.
Cliente: Câmara Municipal de Cascais
Gestor de projeto: Câmara Municipal de 
Cascais
Empreiteiro: Fashion House Construções 
Empresa aplicadora: Fashion House 
Construções
Distribuidor Mapei: Watchclimb
Coordenação Mapei: Nuno Teixeira

Produtos Mapei
Mape-Antique Intonaco NHL, Mape-Antique 
FC Civile, Mape-Antique FC Civile Ultrafine

Para mais informações sobre os 
produtos Mapei, consultar o nosso site 
www.mapei.pt
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Em 2016 foi proposto de reabilitar a Escola 
Monumento D. Luís I para uso de oficinas 
e residências artísticas, sob a coordenação 
da Oficina do Desenho - uma coletividade 
vocacionada para as Artes Visuais do 
Movimento Associativo de Cascais. Esta 
proposta compreendia a reabilitação 
e reativação do local, de reconhecida 
importância arquitetónica, para a criação e 
desenvolvimento das Artes Visuais. A ser 
acessível e aberto à participação de todos os 
munícipes de todas as idades. Um local de 
trabalho e de convívio para a comunidade, 
aproveitando as condições únicas do 
edifício e da sua localidade, preparado para 
acolher variadas experiências artísticas, tais 
como, oficinas de desenho, pintura, gravura, 
fotografia, e especialmente adequado 
á identidade do edifício, a prática da 
ilustração infantil. Estruturando residências 
artísticas para artistas locais que pretendem 
desenvolver e criar a sua arte num local 
apropriado aonde seja possível a troca 
e partilha de saberes num clima oficinal/
experimental do aprender/fazendo.

A colaboração da Mapei
Os produtos Mapei entraram neste 
projeto na área da reabilitação de todas as 
paredes interiores e exteriores, degradadas. 
A solução indicada foi a utilização de 
argamassas à base de cal-hidráulica, 
compatíveis com os materiais de origem. 
Neste âmbito, conseguimos alterar o 
caderno de encargos, que previa a utilização 
de produtos concorrentes.
O sistema aplicado foi então o nosso MAPE-
ANTIQUE, caracterizado, neste caso, pelos 
seguintes produtos:

•	 MAPE-ANTIQUE	 INTONACO	 NHL	
(30 toneladas), reboco de fundo 
transpirante à base de cal hidráulica 
natural e ECO-POZOLANA, a aplicar 
em alvenarias existentes, também em 
prédios históricos ou construções novas, 
projetado em cerca de por 500 m² de 
paredes interiores e exteriores;

•	 MAPE-ANTIQUE	FC	CIVILE,	argamassa	
de barramento transpirante de textura 
fina, resistente aos sais, à base de cal e 
ECO-POZOLANA, para o acabamento 
civil de rebocos. e MAPE-ANTIQUE 
FC	 CIVILE	 ULTRAFINE,	 argamassa	 de	
regularização transpirante de textura 
ultrafina, resistente aos sais, à base 
de cal e ECO-POZOLANA, para o 
acabamento liso de rebocos, aplicados à 
talocha, como rebocos finais de paredes 
interiores.

FOTO 1. Projeção de MAPE-ANTIQUE 
INTONACO NHL.
FOTO 2. Afagamento de MAPE-ANTIQUE 
INTONACO NHL 
FOTO 3.	Aplicação	de	MAPE-ANTIQUE	FC	CIVILE.

REABILITAÇÃO DA 
ESCOLA-MONUMENTO 
D. LUIS I



O Aparthotel Gorgulho situa-se na área turística 
do Funchal, Madeira, a apenas 5 minutos do 
mar e a 3 km do centro da cidade. Trata-se 
de um edifício de 1970 que dispõe de 124 
unidades de alojamento. 
A propriedade desta unidade hoteleira 
pertencia ao Grupo Sousa (50%) e ao 
empresário Duarte Correia (50%). Entretanto, 
o empresário madeirense Carlos Pereira 
comprou a totalidade do capital, fazendo assim 
uma grande aposta no sector turístico regional.
Esta antiga unidade hoteleira é caracterizada 
por uma fachada em azulejo e betão à vista 
que, devido à ação constante dos agentes 
atmosféricos, muito agressivos nesta zona 
geográfica, necessitava de uma profunda 
remodelação, estimada em cerca de 4 milhões 
de euros, no sentido de a modernizar e criar 
um ponto de referência na oferta hoteleira 
madeirense.
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Ficha técnica
Hotel Gorgulho, Funchal
Período de construção: 1970
Período de intervenção: 2016
Intervenção Mapei: fornecimento 
de produtos para a reabilitação de 
betão e a impermeabilização
Cliente: Grupo Sousa, Duarte 
Correia, Carlos Pereira
Projetista: Barra 4
Diretor de obra: Eng. Pedro Oliveira 
Empreiteiro: Tecnovia Madeira 
Empresa aplicadora: Spitex
Distribuidor Mapei: Spitex
Coordenação Mapei: Miguel Duarte

Produtos Mapei
Mapefer, Mapegrout Tissotropico, 
Idrosilex Pronto

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

A colaboração da Mapei
A Tecnovia Madeira S.A., empreiteiro geral 
da obra, subempreitou os trabalhos de 
reabilitação de 3.500 m² de betão à vista 
à empresa Spitex, que desenvolve a sua 
atividade na área das impermeabilizações, 
isolamentos, pavimentos desportivos 
e decorativos e na comercialização de 
produtos técnicos para a construção. Desde 
a sua fundação em 2007, a Spitex tem 
crescido de forma contínua e sustentada, 
reflexo dos mais elevados padrões de 
qualidade praticados por esta empresa, 
que é um dos clientes da Mapei a atuar na 
Ilha da Madeira.
Para a reabilitação da superfície em betão 
à vista, após os trabalhos de limpeza 
dos ferros de armadura enferrujados e a 
remoção das partes de betão degradas, 
a Spitex procedeu com a aplicação do 
MAPEFER, para a proteção dos ferros de 
armadura. 
Seguidamente, para reconstruir as secções 
de betão degradado foi necessária uma 
argamassa tixotrópica da classe R4. A 
solução escolhida foi então o MAPEGROUT 
TISSOTROPICO.
Por fim, o acabamento foi um tema muito 
discutido na obra, uma vez que era 
importante encontrar uma solução que 
garantisse a proteção e impermeabilização 
do betão, sem alterar o aspecto estético. 
Após vários ensaios, a solução escolhida e 
aplicada foi o IDROSILEX PRONTO.

Após estes trabalhos, o hotel está apto para 
receber os turistas que querem visitar a Ilha 
da Madeira.
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Construída a partir das ruínas de outras obras, é desde sempre uma 
das metas preferidas dos turistas que visitam Roma. Falamos da Praça 
Veneza, considerada um dos símbolos da Cidade Eterna.
Ao pé do Capitólio, no cruzamento das três principais estradas do centro 
da cidade (Via dei Fori Imperiali, Via del Plebiscito, Via del Corso), é uma 
verdadeira mina do ponto de vista da história da arte e arqueologia.
A atual Praça Veneza é o resultado de obras realizadas entre o final do 
século XIX e início do século XX, após a demolição ou reconstrução de 
obras anteriores.
Entre os edifícios que permaneceram intactos temos o Palácio Veneza, 
que foi originalmente a sede do Papa.
O elemento arquitetónico mais importante da Praça Veneza é o complexo 
do Vittoriano, que acolhe permanente o Museu Militar com a exposição 
Sacrario delle Bandiere e periodicamente exposições de arte. Em frente ao 
Palácio da Praça Veneza encontra-se o Palácio da companhia de seguros 
Generali, cujas linhas essenciais seguem as mesmas do seu vizinho de 
frente; da primeira impostação da praça ficou o Palácio Bonaparte, no lado 
norte, antiga residência da mãe de Napoleão.
A praça passou por grandes intervenções de renovação da pavimentação, 
para torná-la mais funcional e adequada para o elevado tráfego a que é 
diariamente submetida. 

UMA INTERVENÇÃO RADICAL E NECESSÁRIA
No final do mês de março de 2016 iniciou-se a primeira obra - adjacente à 
praça Madonna di Loreto, ao lado da praça dei Fori Imperiali – focada na 
renovação completa da pavimentação da Praça Veneza.
Uma intervenção cujo objetivo foi de resolver à raiz o antigo problema das 
depressões e dos buracos, que criavam muitos problemas ao transito de 
pessoas e à circulação de veículos.

PRAÇA 
VENEZA  
em Roma
O SISTEMA MAPESTONE PARA A 
REQUALIFICAÇÃO DE UMA DAS PRAÇAS 
ITALIANAS MAIS FAMOSAS (E TRANSITADA)
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Este trabalho, realizado pelo Departamento SIMU (Departamento 
de Desenvolvimento das Infra-estruturas e Manutenção 
Urbano), é apenas a primeira fase de um plano global de 
manutenção extraordinária de toda a Praça Veneza. Para 
identificar a forma mais apropriada de abordar o problema, foi 
realizada previamente uma cuidadosa operação de carotagem 
que evidenciou a necessidade de intervenções estruturais em 
profundidade.
As intervenções envolveram então a demolição e a reconstrução 
completa de cerca de 3.000 m2 de fundações rodoviárias 
existentes, a reposição da calçada em pedra, além do 
realinhamento dos ladrilhos lapídeos que delimitam os vários 
sectores da Praça.
Foi assim evitada, pelo menos por agora, a ideia lançada em 
2014 de remover os blocos de pedra de lava que cobrem os 
170.000 m2 da Praça para substituí-los com alcatrão.

O SISTEMA DE ASSENTAMENTO VENCEDOR QUE 
RESISTE AO LONGO DO TEMPO
Com a presença da Assistência Mapei Técnica em obra, o 
SISTEMA MAPESTONE foi a solução para o assentamento do 
novo pavimento da Praça, um sistema “chave na mão” para 
obter obras duráveis no tempo, resistentes ao uso de sais 
descongelantes e aos ciclos gelo-degelo.
Um sistema pensado também para resolver, como neste caso, 
o problema das solicitações mecânicas. O tráfego rodoviário, 
devido à passagem contínua de automóveis e pesados, 

determina, de facto, solicitações à compressão (peso) e à 
tração (viragens), que causam o abatimento dos suportes não 
homogéneos e pouco resistentes sobre os quais assentam as 
pedras que constituem as pavimentações.
O novo suporte foi formado por lajes de betão projetado 
em obra, da classe Rck 350 N/mm2, armadas com redes 
electrosoldadas, com uma espessura de 20 cm.
A pavimentação foi composta por pedras, ladrilhos de 
180x80x17 cm e um peso de cerca de 600 kg e blocos de 
vários tamanhos, com lato de 12/15 cm.
Os trabalhos de assentamento e betumação dos ladrilhos 
lapídeos viram protagonistas os produtos MAPESTONE TFB 60 
e MAPESTONE PFS 2, argamassas cimentícias pré-misturadas 

da classe de exposição XF4 (segundo a EN 206-1: 2006) 
de elevada resistência à compressão, resistentes aos sais 
descongelantes e ciclos de gelo-degelo.
A utilização combinada dos produtos cria uma estrutura 
monolítica dificilmente degradável ao longo do tempo.
A aplicação de MAPESTONE TFB 60, numa espessura de cerca 
de 5 cm, foi diretamente efetuada sobre a laje em betão. 
Antes de reposicionar os ladrilhos, realizou-se uma cuidadosa 
hidro lavagem á pressão para remover do suporte as partes 
friáveis ou em fase de destacamento, crostas de cimento, pó 
e gordura.
Sobre o MAPESTONE TFB 60, logo que aplicado e barrado, foi 
preliminarmente aplicada uma aguada de aderência – realizada 
com água, cimento e PLANICRETE - usando a técnica “fresco 
sobre fresco” e, de seguida, procedeu-se o ajuste dos ladrilhos. 
Para a betumação das juntas (cerca de 1 cm, como no projeto 
original do pavimento), foi utilizado o MAPESTONE PFS 2, 
misturado com apenas água na betoneira vertical em obra.
Elevada durabilidade da obra acabada, redução da manutenção 
e/ou reparação, sem desperdício de material e reduzidos tempos 
de construção: são estas as principais vantagens económicas 

do SISTEMA MAPESTONE, apreciadas, mesmo neste caso, 
pelos trabalhadores e o cliente.
Esperando pela completa reabilitação da Praça, o SISTEMA 
MAPESTONE “preparou o terreno” para a reconstrução desta 
praça, símbolo da capital.

OBRA DE REFERÊNCIA

À esquerda. Sobre o suporte constituído por lajes de betão 
projetado em obra foi aplicado a argamassa Mapestone TFB 60.
em cima. A pavimentação composta por ladrilhos de grande 
formato foi aplicada sobre a laje, sobre a qual foi aplicada 
previamente uma aguada de aderência. As juntas foram 
betumadas com Mapestone PFS 2.

SISTEMA MAPESTONE
O MAPESTONE SYSTEM representa uma solução “chave 
na mão” para obter obras duradouras no tempo e 
resistentes aos ciclos gelo-degelo. A Mapei desenvolveu 
especificamente produtos, pré-misturados cimentícios, de 
classe de exposição XF4, Rck 37, aos quais basta adicionar 
apenas água, realizados com ligantes especiais e agregados 
selecionados, para a realização de pavimentações 
arquitetónicos em pedra, mesmo transitáveis.
O sistema é composto por MAPESTONE TFB 60, MAPESTONE 
PFS PCC 2 e MAPESTONE PFS 2. Estas argamassas 
não se desmoronam, permanecem inalteradas ao longo 
dos anos e não requerem nenhum tipo de manutenção. 
O uso combinado dos produtos para criar pavimentos 
arquitetónicos em pedra (blocos, pórfidos, pedregulhos, 
ladrilhos e outros), criam uma estrutura monolítica durável 
ao longo do tempo.

Ficha técnica
Praça Veneza, Roma
Período de construção: XV Século
Período de intervenção: 2016
Intervenção Mapei: fornecimento de produtos para o 
assentamento de pavimentações arquitetónicos em pedra
Cliente: Câmara Municipal de Roma
Projetista e Diretor de obras: Eng.ª Daria Giura
Empreiteiro: Italtecnobeton Srl, Roma
Empresa aplicadora: Ditta Maurizio Masi Selciati, Ciampino 
(Roma)
Diretor de obras: Eng.º Fabrizio Liberati
Distribuidores Mapei: SDB para l’Edilizia Srl, Grottaferrata 
(Roma)
Coordenação Mapei: Maurizio Fiore, Emiliano Ligios (Mapei SpA)

Produtos Mapei
Mapestone TFB 60, Mapestone PFS 2

Para mais informações consulte 
o nosso site www.mapei.pt



O projeto do Templo Ecuménico Universalista 
foi idealizado e financiado pela Fundação 
para a Assistência e Desenvolvimento e 
Formação Profissional (ADFP), a instituição 
de solidariedade social laica com sede em 
Miranda do Corvo. 

Esta estrutura, inaugurada a 11 setembro de 
2016, é dedicada à tolerância e ao respeito 
pela diferença. A coincidência da data com 
as celebrações de mais um aniversário dos 
atentados de 11 de setembro de 2001, nos 
Estados Unidos, não é inocente. Já a primeira 
pedra do projeto tinha sido lançada a 11 de 
setembro de 2015. O Templo pretende ser 
um monumento de homenagem às vítimas 
do fundamentalismo, especificamente às que 
morreram em Washington e Nova Iorque, mas 
de uma forma geral a todas as pessoas que ao 
longo de séculos e milénios morreram devido 
ao fundamentalismo e às ortodoxias religiosas. 

Com forma piramidal, numa homenagem 
arquitetónica ao Antigo Egito, e com 13,4 
metros de altura, como o Templo de Salomão, 
construído no século IX a.C. em Jerusalém, o 
Templo situa-se no topo do Parque Biológico 
da Serra da Lousã, no distrito de Coimbra. No 
seu interior, abriga um observatório de religiões 
que trata, em pé de igualdade, Cristianismo, 
Islamismo, Judaísmo, Hinduísmo, Xintoísmo, 
Jainismo, Budismo, Confucionismo, Taoismo, 
Sikhismo, Zoroastrismo, Fé Bahaí e a religião 
dos Orixás. 
Com o mesmo destaque que é dado a cada 
uma das religiões, o Templo tem também um 
espaço dedicado ao Ateísmo. No exterior do 
Templo, um espaço retangular com pavimento 
em xadrez, e que remete para o típico chão dos 
templos maçónicos, constitui uma espécie de 
“pátio dos gentios”, numa resposta às palavras 
do Papa Bento XVI — que apelou ao diálogo 
interreligioso aberto a ateus e agnósticos.
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Ficha técnica
Templo Ecuménico Universalista, 
Miranda do Corvo
Período de intervenção: 2016
Intervenção Mapei: fornecimento de 
produtos para a impermeabilização e o 
acabamento de betão
Gestor do projeto: Fundação ADFP
Projetista: Arq.º André Pimentel
Empreiteiro: Construções Luciano & 
Filho 
Empresa aplicadora: Construções 
Luciano & Filho
Distribuidor Mapei: M.N. Carvalho
Coordenação Mapei: Fernando Nunes

Produtos Mapei
Planicrete, Idrosilex Pronto, Malech, 
Elastocolor Pittura

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

A colaboração da Mapei
A intervenção da Mapei interessou a parte 
exterior da estrutura, nomeadamente a 
impermeabilização e o acabamento do betão. 
Os sistemas aconselhados pelos técnicos da 
Mapei foram:
•	 Impermeabilização	 mediante	 aplicação	 do	

IDROSILEX PRONTO cinzento, argamassa 
cimentícia osmótica adequada para contacto 
com água potável, para a impermeabilização 
de estruturas em alvenaria e em betão, 
aplicado à talocha e acabado com esponja, 
de forma a criar um efeito areado;

•	 Preparação	do	suporte	mediante	aplicação	do	
MALECH, primário acrílico de base aquosa, 
uniformizador e promotor de aderência;

•	 Acabamento	 final	 mediante	 aplicação	 do	
ELASTOCOLOR PITTURA Ref 2001, tinta 
elastomérica protetora e antifissuração, de 
elasticidade permanente e elevada resistência 
química, para exteriores e interiores.
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2016 um volume de negócio na ordem dos 
4,2 milhões de euros. Desde 2001, a empresa 
dispões de modernas instalações na Zona 
Industrial de S. Miguel de Poiares, com uma 
área total de 13.500 m², sendo 2.200 m² 
de área coberta dedicados a uma loja de 
venda ao público, um showroom, escritórios 
e armazém. Ainda no centro de Vila Nova de 
Poiares a M.N CARVALHO & C.ª, LDA. marca 
presença com uma loja especificamente 
dedicada à venda de uma vasta gama de 
produtos de bricolage, decoração e jardim, 
apostando fortemente na comercialização de 
tintas de elevada qualidade.
Dando seguimento à sua política de 
crescimento a empresa fez duas aquisições 
geograficamente estratégicas para alargar o 
seu raio de ação e prestar um serviço ainda 

TUDO O QUE PROCURA PARA OS SEUS PROJETOS

JOGO DE EQUIPA

em cima. Vários momentos do evento Mapei.

Foto 1. Entrega de prémio pelo técnico 
comercial da Mapei, Fernando Nunes,  
durante o evento Mapei.
Foto 2. Entrega de prémio pelo sócio 
gerente Carlos Carvalho durante o 
evento Mapei.
Foto 3. Entrega de prémio pelo comercial 
da MN Carvalho, Emidio Paixão,  durante 
o evento Mapei.
Foto 4. Os gerentes António Oliveira e 
Fernando Batista.

A empresa M.N CARVALHO & C.ª, LDA., 
com sede na Zona Industrial de Vila Nova 
de Poiares, disponibiliza aos seus clientes 
uma vasta gama de materiais de excelente 
qualidade para o sector da construção 
e bricolage. A sua missão passa por 
disponibilizar ao mercado soluções inovadoras 
e de elevada qualidade, com um apoio 
técnico especializado e personalizado, não 
esquecendo um importante apoio logístico, 
focado no fornecimento eficaz e eficiente aos 
seus clientes. A qualidade dos seus produtos 
e serviços valeu a atribuição do estatuto de 
PME-Líder desde 2012 até hoje.

A M.N CARVALHO & C.ª, LDA. foi fundada 
em 1980 e desde a sua criação tem registado 
um crescimento sustentado, atingindo em 

melhor aos seus clientes: em 2007 adquiriu 
um armazém em Ceira (Coimbra) e em 2012 
mais um armazém em Vale do Fojo (Arganil). 
Desta forma, atualmente é detentora de 3 lojas 
de venda ao público e 5 armazéns, totalizando 
uma área total superior a 34.000 m², dos 
quais 7.500 m² são de área coberta.
A M.N CARVALHO & C.ª, LDA. caminha 
no sentido de consolidar a sua posição no 
mercado, acompanhando as tendências do 
sector da construção civil, tendo em curso 
obras para a construção de um novo espaço 
comercial em Ceira, que brevemente permitirá 
alargar a oferta de produtos na área da 
bricolage nesta zona.

Parceria com a Mapei
Os alicerces desta parceria, com mais de 
20 anos, são a qualidade dos produtos e 
sistemas e a confiança que a marca Mapei 
transmite ao mercado da construção civil. 

Esta parceira permite à M.N CARVALHO & 
C.ª, LDA. alargar o seu portfólio de produtos 
para as impermeabilizações, reparação de 
betão, assentamento de cerâmica e pedras 
naturais, respondendo às necessidades de 
todos os que procuram produtos de elevada 
qualidade. 
Neste sentido, no passado dia 23 de maio foi 
organizada uma apresentação de produtos 
Mapei nas instalações de S. Miguel de 
Poiares. Uma ação de marketing que permitiu 
à M.N CARVALHO & C.ª, LDA. de apresentar 
aos convidados uma série de soluções 
inovadoras, através demonstrações  práticas 
realizadas em tempo real pelos técnicos da 
Mapei. O evento resultou numa agradável 
confraternização e partilha de experiências 
e opiniões sobre a marca, os produtos e 
o mercado, onde os próprios convidados 
partilharam importantes vivências que 
enriqueceram a apresentação.1 2 3

4
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EVENTOS

4º Troféu MAPEI 
Futebol 5
Disputou-se no passado dia 8 de abril de 2017 o 4º Troféu MAPEI de Futebol 5, uma ação de fidelização e 
ativação da marca Mapei. Foi um dia de muito futebol, convívio, emoção e espetáculo, com oito grandes 
equipas e excelentes jogadores em ação nos relvados do AirFut.

No Grupo A, o Grupo San José e a Liveplace 
carimbaram o passaporte para as meias-
finais. O Grupo San José somou triunfos 
nas três partidas disputadas, enquanto que 
a Liveplace conheceu todos os resultados 
possíveis nesta fase de grupos. Destaque 
igualmente para a Mapei, que somou os 
mesmos pontos da Liveplace, mas ficou pelo 
caminho devido à diferença de golos. Uma 
palavra também para o Francisco Contreiras, 
que se estreou nesta competição e contribuiu 
para o sucesso deste fantástico torneio.

No Grupo B, o Grupo Mestre começou desde 
bem cedo a demonstrar que queria revalidar 
o título conquistado na edição passada, 
somando por triunfos os três jogos disputados 
e garantindo a passagem para as meias-finais 
no 1.º lugar do grupo. 

Quem também se apurou para as meias-finais 
foi a turma dos Casais, que terminou esta fase 
com quatro pontos. Apesar de ter alcançado 
um triunfo nesta fase de grupos, a Komat não 
conseguiu seguir em frente na competição. 
Uma nota de destaque igualmente para o 
conjunto da Padinho, que abrilhantou esta 
competição, disputando três partidas de 
forma briosa, conquistando um empate.
Seguiram-se então as meias-finais e as 
expectativas que apontavam para duas grandes 
partidas de futebol confirmaram-se plenamente. 
O Grupo Mestre defrontou a Liveplace e deu 
seguimento à sua prestação 100 por cento 
vitoriosa, vencendo por 5-1.
Na outra semifinal, os Casais e o Grupo San 
José empataram a uma bola durante o tempo 
regulamentar, pelo que foi necessário recorrer às 
grandes penalidades para encontrar o vencedor, 
com a turma dos Casais a atingir o jogo decisivo 
na sua primeira participação da prova.
Já com quatro jogos disputados, os jogadores 
do Grupo Mestre e dos Casais apresentaram-
se muito motivados na grande final. Estas 
duas equipas mostraram o porquê de terem 
chegado até ao jogo decisivo e disputaram um 
encontro muito equilibrado e emocionante, 
com o Grupo Mestre a alcançar o seu quinto 
triunfo nesta competição, vencendo por 5-2 e 
conquistando este troféu pela segunda época 
consecutiva.

Assim caiu o pano do Troféu MAPEI 2017 
e o balanço desta competição só pode 
ser positivo. Assistiram-se a grandes 
espetáculos de futebol e as equipas 
proporcionaram todas as emoções que 
só o desporto-rei é capaz de oferecer.
O desportivismo e a amizade ficaram 
bem reforçados durante a competição, tal 
como o espírito de “fair-play”, que esteve 
bem patente ao longo da competição.
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ENTREGA DOS PRÉMIOS
Logo após esta partida procedeu-se à 
entrega de prémios do Troféu MAPEI 2017 
que distinguiu todos os jogadores e todas as 
equipas desta competição e em particular, o 
melhor marcador - Mário Santiago (Liveplace), 
o melhor guarda-redes - Carlos Rodrigues 
(Casais), o melhor jogador - Bruno Silva 
(Grupo Mestre), sendo que o prémio fair play 
foi para a Komat.

Por tudo isto, queríamos agradecer ao 
Masterfoot pelo apoio na organização do 
evento e todas as equipas que participaram 
neste Troféu MAPEI 2017.



OS VENcEdOrES
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EQUIPA vEnCEDorA
Do TroFéU MAPEI

2º lUGAr Do 
TroFéU MAPEI

GRUPO MESTRE

GRUPO CASAIS

TroFéU DE MElhor 
MArCADor

LUCA SACRIPANTI ENTREGA TROFÉU 
AO MELHOR JOGADOR 
BRUNO SILVA DO GRUPO MESTRE

ANTÓNIO CALADO ENTREGA 
PRÉMIO FAIR PLAY 

À EQUIPA DA KOMAT

NUNO TEIXEIRA ENTREGA TROFÉU 
AO MELHOR GUARDA-REDES 
CARLOS RODRIGUES DO GRUPO CASAIS

TroFéU DE MElhor
GUArDA-rEDEs

TroFéU DE MElhor
JoGADor

TroFéU PréMIo 
DIsCIPlInA

MARCO FERRO ENTREGA TROFÉU AO 
MELHOR MARCADOR 
MÁRIO SANTIAGO DA LIVEPLACE



A Mapei oferece uma gama competa de adesivos, selantes, pavimentos contínuos, e 
impermeabilizantes certificados para ser utilizados em ambientes onde alimentos e bebidas 
são processados, confecionados, armazenados, preparados, distribuídos e consumidos. 
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