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RELAÇÃO DE OBRAS EXECUTADAS 

 
2018 

 

 Hotéis Memmo Alfama e Principe Real, em Lisboa 
trabalhos de manutenção (refrescamento) 

 Sala "Frolik", Hotel Palácio Estoril, no Estoril 
Reabilitação 

 Edificios Inovação I e II do Taguspark, em Oeiras  
Reabilitação 

 Centro Saúde Ufs de Odivelas, em Odivelas 
pinturas 

 Sala Ribeiro da Fonte, Sala D e Fábrica das Artes do CCB – Centro Cultural de 
Belém, em Lisboa 
Renovação 

 Ocean Residence, no Estoril 
estuques e pinturas 

 Núcleo Central do Taguspark, em Oeiras 
remodelação de corredores e espaços comuns 

 Urbanização Benfica Stadium - Lote 6 Lux Garden, em Lisboa  
estuques e pinturas 

 Hotel My Story na Rua Augusta, em Lisboa  
estuques e pinturas 

 Empreendimento Vila Rola, no Estoril 
pinturas gerais 

 Edifício na Av. Berna, habitação e comércio, em Lisboa 
pinturas gerais 

 Moradia em Cascais 
remodelação geral, interiores e exteriores 

 Hotel Baixa Prata, em Lisboa 
Pinturas gerais 

 Ampliação do Hospital Cuf Descobertas, em Lisboa 
execução de cappotto e pinturas 
Prédio de habitação e comércio na Av. 5 de Outubro, 273 a 277, em Lisboa 
estuques e pinturas 

 Lx Factory - recuperação de edifício no cais Conde De Óbidos, Alcântara, em 
Lisboa  
pinturas 

 Residências Montepio - Av. Duque de Loulé, em Lisboa  
barramentos exteriores e pinturas 

 

 

2017 

 

 Edifícios Marques Pombal (Galp) e Camilo Castelo Branco, em Lisboa 
estuques, barramentos e pinturas 

 Terminal de Cruzeiros, em Lisboa 
pinturas 

 Empreendimento Vila Torrinha, em Pedrouços, Lisboa 
 Lar De Idosos (Acs), em Pinamanique 

pinturas 
 Prédio de Habitação e Comércio Janelas Verdes, em Lisboa 

execução de cappotto e pinturas 
 Ampliação da Clínica da Luz, em Oeiras 
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Pinturas 
 Edifício Habitação Lote 6 - Quinta Do Pinhão, em Verdizela 

cappotto, estuques e pinturas 
 Prédio de Habitação e Comércio - Av. 5 de Outubro, 273 a 277, em Lisboa 

estuques e pinturas 
 Edifício Focus Lx - Av. A.A. Aguiar, em Lisboa 

pinturas gerais, cappotto e microcimentos  
 Remodelação de 80 quartos Pisos 7 e 8 do Hotel Tivoli Marriott, em Lisboa 

empreitada geral 

 Obras de Beneficiação e Conservação do Hotel Tivoli, em Lisboa 

barramentos e pintura 

 Obras de Reabilitação Exterior e Interiores do Condomínio Edifício Villa no Restelo, 

em Lisboa 

revestimentos exteriores, pavimentos em lajetas e pinturas das zonas comuns 

 Prédio de Habitação e Comércio na Av. 24 de Julho, em Lisboa 

Pinturas 

 Obras de Conservação no Pavilhão Dha do LNEC, em Lisboa 

 
 
2016 

 

 Tratamento e Pintura da Estrutura Metálica Exterior - Pórticos e Tirantes da 

Santogal, em Alfragide 

 Edifício Sede da Nestlé, em Linda A Velha – Oeiras 

limpeza, impermeabilização de fachadas em cantaria, e pinturas com alpinistas  

 Remodelação e Beneficiação em Moradia, em Estoril 

interiores e exteriores, coberturas e fachadas 

 Prédio de Habitação e Comércio na Av. da Liberdade, 128, em Lisboa 

estuques e pinturas 

 Remodelação Geral de 2 apartamentos, em Carcavelos 

 Edifício nas Patameiras, em Odivelas 

reabilitação exterior e interiores zonas comuns - execução de revestimento 

térmico pelo exterior (capotto-etics) e pinturas zonas comuns 

 Edifício na rua da Sociedade Farmacêutica, em Lisboa 

reabilitação exterior e interiores zonas comuns - revestimentos e pinturas 

 Continente Bom Dia, na Charneca da Caparica 

pinturas gerais 

 Edifício Park Avenue, em Lisboa 

execução de estuques, barramentos, e pinturas gerais 

 Hotel CR7, em Lisboa 

Pinturas gerais 

 Complexo Cidade do Futebol, no Jamor 

pinturas e epoxy nos pavimentos; cozinha e balneários 

 Empreendimento Libervita, em Alcabideche 

reabilitação estrutural do edifício, tratamento intumescente e pintura 

 Edifício na rua Pascoal de Melo, em Lisboa 

obras de reabilitação exterior e interiores, zonas comuns - revestimentos e 

pinturas 

 Obras de reabilitação de muros no Palácio Nacional, em Sintra 
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2015 

 

 Pousada histórica (edifício do MAI) na Praça do Comércio, em Lisboa 

Obra de reconversão (estuques, gesso cartonado e pinturas) 

 Edifício do antigo quartel dos bombeiros, em Queluz 

obras de reabilitação de fachadas e substituição da cobertura 

 Edifício de alojamentos locais na rua Mouzinho da Silveira, em Lisboa 

obras de reconversão do edifício, trabalhos de estuque, microcimentos e 

pinturas 

 Edifício de Habitação e Comércio na rua da Madalena, em Lisboa 

obras de reabilitação e restauro, trabalhos de estuque, microcimentos e pinturas 

 
 
 
 
 
 
2014 

 

 Moradias na Qta Do Pinhão, em Verdizela 

trabalhos de estuques, isolamento térmico pelo exterior (etics), 

impermeabilizações e pinturas 

 Edifício na rua Tenente Espanca, em Lisboa 

trabalhos de isolamento térmico pelo exterior (etics), estuques, gesso cartonado 

e pinturas 

 Escola D. João V, na Damaia – Amadora 

obras de remodelação e ampliação 

 Condomínio, em Sobral de Monte Agraço 

obras de remodelação e implantadação da clínica dentária e auditório 

 Junta Freguesia Campolide 

obras de remodelação e implantadação da clinica dentária e auditório 

 Centro Comercial Alegro, em Setúbal 

execução de pinturas, etic's e impermeabilizações 

 Moradia Quinta Patino 

execução de pinturas, etic's e impermeabilizações 

 Empreendimento Atlantico – Hotel, no Estoril 

trabalhos gerais de pintura tradicional e decorativa 

 Palácio Condes de Murça, em Lisboa  
execução de estuques e pinturas 

 Edifício ART'S - EXPOLÂNNDIA - Parque das Nações, em Lisboa 

reabilitação e impermeabilização das varandas das fachadas 

 Banco BIG, Av. Ant. Augusto Aguiar em Lisboa  

reabilitação e impermeabilização das fachadas 
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2013 

 

 Hotel Estoril Eden, no Estoril  

substituição das canalizações (ramais de água quente e fria), na copa e wc em 157 

quartos, substituição de tetos falsos em gesso cartonado e impermeabilização de 

varandas 

 Hotel Tryp Aeroporto de lisboa  

trabalhos gerais de pintura tradicional e decorativa, epoxi's e micro-cimentos 

(nanocrete) 

 Edifício de escritórios na rua Alexandre Herculano, em Lisboa  

beneficiação e restauro de fachadas, recuperação de estruturas de betão armado, 

pintura geral, e pavimentos em epoxi 

 Edifício de escritórios na rua Luciano Cordeiro, em Lisboa  

beneficiação e restauro de fachadas, cobertura e impermeabilização de terraços, e 

pintura geral 

 Hotel Holiday Inn na Rua Alexandre Herculano, em Lisboa 

trabalhos Gerais De Pintura Tradicional 

 Edifício de habitação, em Sobral Monte Agraço  

beneficiação e restauro de fachadas, cobertura e impermeabilização de terraços, e 

pintura geral 

 Edifício Max Mara, em Lisboa  

pinturas gerais, lacagem de carpintarias e pintura de serralharias 

 Escola EB1,2 - Fernando Bulhões, em Odivelas 

 IURD - edifício TV RECORD no Prior Velho, em Lisboa 

execução de estuques, barramentos, e pinturas gerais e pavimentos de estúdios 

em epoxi 

 Edifício habitacional na Lapa - rua do prior, em Lisboa 

execução de estuques, barramentos, tectos em gesso cartonado e pinturas 

 Busgate - Aeroporto de Lisboa 

execução de estuques, barramentos e pinturas 

 Condomínio Junqueira 33, edifício habitacional, em Lisboa 

execução de estuques, barramentos, tetos em gesso cartonado, sistema etic's e 

pinturas 

 Centro de saúde da Ramada e Póvoa de S. Adrião, em Lisboa 

execução de trabalhos de acabamentos 

 Hotel de Santa Justa, em Lisboa 

execução de trabalhos de acabamentos 

 Construção do centro de meditação Kedampa Deauchen, várzea de Sintra 

execução de trabalhos de acabamentos 

 Edifício habitacional na Lapa na rua do Prior, em Lisboa 

execução de estuques, barramentos, tetos em gesso cartonado e pinturas 

 Empreendimento Restelo Central Business Center, em Lisboa 

execução de trabalhos de acabamentos 

 Empreendimento Alta de Lisboa - malha 6 - lote 3 

execução de trabalhos de acabamentos 
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2012 

 remodelação de edifício de escritórios na rua Laura Alves em Lisboa 

pinturas 

 Remodelação da ala nascente - 10 quartos duplex no Palácio Hotel Estoril 

estuques, barramentos e pinturas 

 Remodelação de instalações no Prior Velho 

execução de rebocos estanhados, estuques, barramentos e pinturas 

 ATL - remodelação da ala nascente do terreiro do paço, em Lisboa 

pinturas 

 Centro de Saúde da Boavista, em Lisboa  

estuques e pinturas 

 Escola EB 2,3 Braancamp na Pontinha, em Lisboa  

estuques; barramentos e pinturas 

 Edifício sede do Banco de Portugal, em Lisboa 

estuques e pinturas 

 Quinta da Bassaqueira, em Azeitão  

pinturas 

 Hotel Europa Plaza, em Lisboa  

pinturas 

 

 

2011 

 

 Prédio em Laveiras - Oeiras 

estuques e pinturas 

 Royal Óbidos spa & golf resort  

estuques e pinturas 

 Reabilitação de conjunto de 93 moradias unifamiliares, em Carnaxide  

pinturas 

 Edifício de habitação e comércio na rua de S. Bento, em Lisboa  

estuques e pinturas 

 Hotel Neya, Lisboa 

pinturas 

 Edifício "Mythos" - parque das nações, Lisboa  

estuques e pinturas 

 Edifício "o século", em Lisboa  

recuperação exterior - fachadas – pinturas 

 Empreendimento Alto dos Moinhos, edifício de habitação e comércio em Lisboa 

barramentos e pinturas 

 Casino Soltroia, em Troia  

pinturas 

 Estação da Encarnação - metro de Lisboa  

revestimentos, massas aditivas e pinturas 

 Prédio de habitação e comércio na av. Duque de Loulé, em Lisboa  
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2010 

 

 Edifício de escritórios na av. Defensores de Chaves, em Lisboa  

execução de estuques, barramentos e pinturas 

 Empreendimento Alta de Lisboa - malha 6 - lote 3, em Lisboa 

 Empreendimento Casas da Falésia na Ericeira 

 Parque escolar - escola eb 2,3 - Dr. António Carvalho Figueiredo - Loures  

trabalhos de estuques, barramentos e pinturas 

 Laboratórios da EPAL nos Olivais - Lisboa  

subempreitada de estuque, barramentos sintéticos e pinturas 

 Empreendimento imobiliário - habitação jovem em Loures 

 Urbanização EPUL - Campo Grande  

pinturas 

 Complexo Turístico Vale do Lobo – moradias, em Loulé 

pinturas  

 Prédio na rua Francisco José Vitorino em Linda-a-Velha 

restauro, conservação e pintura 

 Empreendimento Estoril Sol Residence - Cascais  

estuques, barramentos e pinturas 

 Escola EB1.2 João Vilaret em Loures  

pinturas  


