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OBRAS DE
REFERÊNCIA

Na Saint-Gobain acreditamos que é importante mostrar a aplicação das diversas soluções de 
construção em contexto real. 

É, por isso, um orgulho para nós apresentar o primeiro livro de obras de referência 
envolvendo as três marcas ISOVER, Placo® e Weber. 

Nesta primeira edição destacamos 15 projetos nacionais com diferentes utilizações e tipos 
de edifícios que vão desde hotéis, edifícios residencias ou públicos e estabelecimentos 
comerciais. 

Gostaríamos de agradecer a todos os intervenientes que confiaram em nós e  permitiram a 
divulgação destes projetos e referir também que todos os outros que não estão publicados 
nesta edição, farão parte de uma próxima. Obrigado a todos pela confiança e por nos 
ajudarem a tornar real o nosso propósito: “Making the world a better home”!  
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MERCADO DO 
BAIRRO DE 
SANTOS

LOCALIZAÇÃO: 

Lisboa

INTERVENIENTES: 

Dono de obra | Câmara Municipal de Lisboa

Construtor: Tanagra

Aplicador | Placotejo

DESCRIÇÂO: 

O projeto de requalificação do Mercado do Bairro de 
Santos, realizado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), 
assentou na premissa da qualidade arquitetónica e 
ambiental.

O Mercado de Santos apresenta agora uma entrada 
singular e adaptada aos tempos atuais: a altura elevada, 
uma estrutura branca, limpa e de aparência sólida 
pousa sobre os pilares, cujas perfurações geométricas 
proporcionam leveza ao conjunto, protegendo os clientes 
da chuva. A leveza e versatilidade da placa Glasroc® X
possibilitou a realização deste trabalho pelo seu fabuloso 
desempenho em exteriores, facilidade de corte e 
acabamento excecional. A banda Aquabead® permitiu 
também um acabamento perfeito nos cantos, reforçando 
as linhas e destacando a geometria das clarabóias.

SOLUÇÕES: 

Placa Glasroc® X

Placo® PR Hydro
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PAVILHÃO 
CARLOS LOPES

LOCALIZAÇÃO: 

Lisboa

INTERVENIENTES: 

Dono de obra | Associação de Turismo de Lisboa

Projetista | Bruno Soares Arquitectos

Construtor | Ramalho Rosa Cobetar, S.A.

Distribuidor | Decorpita - Materiais de Construção e Decoração Lda.

DESCRIÇÂO: 

Criado em 1921, o atual Pavilhão Carlos Lopes começou por ser o 
Pavilhão de Portugal na Exposição Internacional do Rio de Janeiro 
organizada em 1922, com projeto dos arquitetos Carlos Rebelo de 
Andrade (1887-1971) e Guilherme Rebelo de Andrade (1891-1969). 

As paredes e fachadas apresentam painéis de azulejos, em azul e 
branco, produzidos pela Fábrica de Sacavém, em 1922, representando 
cenas da História de Portugal. Em 2003 foi encerrado e entrou em 
profunda degradação. Em 2017 foi salvo por uma intervenção de 
reabilitação, com o objetivo de acolher os mais diversos acontecimentos 
culturais, corporativos, comerciais e desportivos.

Na intervenção de requalificação desta obra, foram utilizadas soluções 
de colagem de cerâmica e pedra para interiores e exteriores para a 
reabilitação dos azulejos antigos e ainda, para reparação de cornijas, 
capeamentos e molduras em fachada, utilizaram-se argamassas da 
gama weberep.

SOLUÇÕES: 

webercal classic

webercol flex lev

webercolor art

webercol flex M

weberep express + weberep basic
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ABEL OLIVEIRA 
CARRASQUINHO

LOCALIZAÇÃO: 

Albufeira

INTERVENIENTES: 

Dono de Obra |  Abel Oliveira Carrasquinho

DESCRIÇÂO: 

A Abel de Oliveira Carrasquinho S.A. é uma das empresas 
mais antigas de comercialização de materiais para 
construção na zona do Algarve. 

Em 2020 expandiu o espaço de exposição dos produtos 
e confiou na  gama weberfloor para renovação do 
pavimento. 

Neste projeto, a intervenção da Saint-Gobain inicidiu 
na renovação do pavimento com aplicação da resina 
weberfloor Px primer para reparação de fissuras de 
betão e weberfloor PX aqua, cor cinza, como pintura do 
pavimento. 

Ainda na fachada exterior utilizou-se o revestimento 
orgânico weberplast stone, cor branca.

SOLUÇÕES: 

weberplast stone

weberfloor epóxi aqua

weberfloor epóxi primer
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VILA 
BERTA

LOCALIZAÇÃO: 

Lisboa

INTERVENIENTES: 

Dono de Obra | ADPVB - Associação de Defesa do Património da Vila 
Berta

Projetista | Estêvão Tojal e Joana Grilo - Arquitectos

Construtor | Sublimar - Construção e Engenharia, Unipessoal Lda 

Distribuidor | Pedro & Mantovani

 

DESCRIÇÂO: 

A Vila Berta, classificada como Imóvel de Interesse Público em 1996, 
foi construída no início do século XX quando Joaquim Francisco Tojal, 
proprietário de uma quinta na Graça, decidiu urbanizar uma parte 
da mesma para albergar uma pequena burguesia que começava a 
pontificar em Lisboa.

Devido ao avançado estado de degradação dos prédios e a alguns 
sinais de ruína, os cerca de 30 proprietários das casas reuniram-se e 
constituíram uma Associação, iniciando um processo de angariação de 
fundos para a reabilitação. Com o apoio de várias marcas foi possível 
assistir à reabilitação deste bairro histórico de Lisboa, cenário do 
conhecido filme “Pátio das Cantigas”.

A Saint-Gobain contribuiu com a argamassa à base de cal, webercal 
classic, para a proteção e reabilitação das fachadas garantindo assim 
compatibilidade com a estrutura antiga dos edifícios.

SOLUÇÕES: 

webercal classic
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CASA DE JANAS

LOCALIZAÇÃO: 

Sintra

INTERVENIENTES: 

Projetista | Bloco6 - Arquitectos

Aplicador ETICS | FAP-Construção Civil Unip, Lda

DESCRIÇÂO: 

A Casa de Janas é uma obra que se destaca pela 
envolvência do pinhal de Janas, em Sintra.

Desenvolve-se num único piso e tem uma relação 
privilegiada com o jardim, piscina e paisagem circundante.

Neste projeto as soluções Saint-Gobain utilizadas 
incidiram na aplicação da solução de ETICS com o sistema 
webertherm classic baseado em placas de isolamento de 
EPS, com acabamento em revestimento orgânico colorido 
weberplast decor plus.

Para a colagem da pedra de xisto sob o sistema ETICS, 
foi utilizada a cola webercol flex XL e ainda para colagem 
e betumação de cerâmica em pavimentos utilizou-se a 
solução webercol flex L com junta webercolor premium.

SOLUÇÕES: 

sistema webertherm classic 

weberplast decor plus

weberev pasta

webercol flex XL

webercol flex L

webercolor premium
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CORPO SANTO LISBON 
HISTORICAL HOTEL

LOCALIZAÇÃO: 

Lisboa

INTERVENIENTES: 

Dono de obra | Farmaka

Projetista | Nuno Leónidas - Arquitectos Associados Lda

Construtor | Tecniarte - projectos e Construções, Lda.

Distribuidor | Transmendes, Transportes de Carga Lda

DESCRIÇÂO: 

Ocupando praticamente um quarteirão inteiro na zona do Cais do Sodré, o 
Hotel Corpo Santo envolveu a reabilitação de três edifícios inteiros. A obra 
envolveu investimentos privados de uma família portuguesa e o edifício está 
equipado com um Spa e 79 quartos, todos eles diferentes.

O desafio desta obra prendeu-se com a requalificação da fachada de um 
edifício com traço pombalino sem que o seu aspeto tradicional e histórico se 
alterasse. Assim, foram aplicadas na fachada soluções de revestimento à base 
de cal (webercal classic) para regularização e acabamento sob ETICS. 

No interior foi utilizada a cola webercol flex lev para colagem de cerâmica em 
paredes e pavimentos interiores..

SOLUÇÕES: 

webercal classic

webercol flex lev
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JUPITER 
LISBOA HOTEL

LOCALIZAÇÃO: 

Lisboa

INTERVENIENTES: 

Dono-de-Obra | Maia & Pereira S.A.

Projetista | Miguel Esteves - Arquitecto

Construtor | Bemposta, S.A.

Aplicador | Nortetos Designing & Constructing

DESCRIÇÂO: 

O  Hotel Jupiter, localizado no centro de Lisboa, 
combina o tradicional e o moderno, proporcionando o 
máximo conforto aos seus hóspedes. 

Para além das soluções de gesso tanto em divisórias 
como tetos, foram utilizadas também soluções de 
colagem de cerâmica na fachada bem como soluções 
de impermeabilização em piscinas e reservatórios de 
água.

Finalista do prémio Internacional “ Golden Gypsum 
Trophy” promovido pela Saint-Gobain Placo.

SOLUÇÕES: 

webercol flex L

weberdry KF

webertec 824

Tetos técnicos - Gyptone

Tetos - 4Pro

Divisórias - Sistema Placo Megaplac
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GALAXY I

LOCALIZAÇÃO: 

Matosinhos

INTERVENIENTES: 

Dono de obra | GALAXYVIEW Imobiliária

Construtor | M.J.S.F.

Aplicador | Irmãos Gigante, Construção Civil e 

Acabamento Lda.

DESCRIÇÂO: 

Com tipologias entre T1 e T3, os apartamentos do edifício 
GALAXY I situam-se em Matosinhos, no centro do Padrão 
da Légua, e oferecem uma qualidade superior não só 
pelos acabamentos premium como pela escolha criteriosa 
dos materiais de construção. Este edifício apresenta um 
excelente portfólio das soluções Saint-Gobain, que vão 
desde as argamassas Weber de colagem de cerâmica e 
isolamento térmico pelo exterior (ETICS) , lãs minerais da 
ISOVER e placas de gesso da Placo®.

SOLUÇÕES: 

Arena Apta

weberev classic

webercol flex M

webertherm pro

Ecovent VN 035

webertherm EPS

webertherm rede normal

webertherm bucha de fixação

weberplast decor plus

weberprim regulador plus

Placo BA13

Placo PPM
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SOLUÇÕES: 

sistema webertherm classic

sistema webertherm keramic plus

weberev pasta

weberplast color

weberplast decor M/F

HOTEL 3K

LOCALIZAÇÃO: 

Maia, Porto

INTERVENIENTES: 

Dono-de-Obra | Grupo 3K

Projetista | AT Lisbon – Architecture for 
Tomorrow

Construtor | Matriz- Sociedade de          
Construções Lda.

Aplicador | Artur Macedo Construções

Distribuidor | Sofermar-Soc. Com. Mat. 
Const. Lda

DESCRIÇÂO: 

O Hotel 3K, situado nas imediações do 
Aeroporto do Porto, localizado na Maia, 
disponibiliza acomodações de 3 estrelas e 
um terraço.

Neste projeto foi aplicado ETICS, sistema 
webertherm classic, com vários tipos de 
acabamentos, como o weberplast decor, 
weberev pasta branco e weberplast color. 
Em algumas áreas da fachada foi aplicado 
também o sistema webertherm keramic plus 
que permitiu colar lâmina cerâmica.
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LISBON 
WINE HOTEL

LOCALIZAÇÃO: 

Lisboa

INTERVENIENTES: 

Projetista | Maia e Moura - Arquitetura, Lda. 

Construtor | IceBlock – Soc. Construções, Lda.

Distribuidor | Bernardino – Mat. Const.& Sanitários, Lda.

DESCRIÇÂO: 

Localizado no centro histórico de Lisboa,  este hotel destaca-se pelos 
ambientes clássicos, elegantes e intimistas. Cada piso foi inspirado num 
tipo de vinho que é identificável pela cor: o piso vinho verde, o piso 
champagne e o piso vinho tinto.

A intervenção consistiu na reabilitação de um edifício pombalino 
para transformação em hotel. As soluções Saint-Gobain selecionadas 
incidiram particularmente nas fachadas, tendo sido aplicadas 
argamassas à base de cal, para regularização e acabamento.

SOLUÇÕES: 

webercal classic

webercol flex lev
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EDIFÍCIO PARQUE 
DA CIDADE II

LOCALIZAÇÃO: 

Guimarães

INTERVENIENTES: 

Construtor | BGM Concepção, Engenharia e Construção

Aplicador | Borges & ImoBGM

DESCRIÇÂO: 

Situado a poucos minutos do centro de Guimarães, o 
empreendimento Parque da Cidade vê agora construído o 
seu segundo edifício caracterizado não só pela excelente 
qualidade, como pelas áreas e varandas espaçosas e 
aerodinâmicas.

As soluções Saint-Gobain neste projeto incidiram na 
utilização das placas de gesso laminado Placo®, como 
a Progyp, Glasroc® X e Placo PPF. Da ISOVER foram 
utilizadas várias soluções: para divisórias, através do 
painel de lã mineral ARENA APTA, para isolamento 
térmico em fachada ventilada com a utilização do Ecovent 
VN 035 e para coberturas, através do painel de lã mineral 
de rocha ALPHATOIT. A LECA® contribuiu com produtos 
para enchimento de coberturas e a GLASS com vidro para 
caixilharias.

SOLUÇÕES: 
Progyp PPM

Progyp BA

Glasroc® X

Placo® PPF

Arena Apta

Ecovent VN 035

Painel Alphatoit
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POUSADA
DE LISBOA

LOCALIZAÇÃO: 

Lisboa

INTERVENIENTES: 

Dono da obra |  Grupo Pestana

Projetista | David Sinclair & Associados Arquitectos Lda.

Construtor | Soares da Costa – Construção SGPS

Distribuidor | Odifercol - Materiais de Construção

DESCRIÇÂO: 

Localizada no centro de Lisboa, esta Pousada encontra-
se na zona mais nobre da cidade. Com um ambiente 
sofisticado e clássico, a Pousada de Lisboa apresenta 
um conceito diferenciado no panorama da hotelaria em 
Lisboa.

Em 2015 prodeceu-se à reabilitação do edifício de 
traça pombalina para uma Pousada com 90 quartos, 
conjugando autênticas relíquias na sua decoração 
contemporânea.

Este projeto foi distinguido como a “Melhor intervenção 
de uso turístico” em 2016 nos Prémios Nacionais de 
Reabilitação Urbana (PNRU), atribuídos pela revista Vida 
Imobiliária.

As soluções Saint-Gobain neste projeto incidiram na 
reabilitação de paredes e tetos interiores com argamassas 
à base de cal, com acabamento colorido afinado à cor e 
ainda soluções de colagem e betumação de cerâmica.

SOLUÇÕES: 
webercal classic

weberplast renovation

weberev ip

webercal antique

weberev pasta

weberev naturkal

webercol flex S

webercol flex M
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ESCOLA EB 2,3 FREI 
BARTOLOMEU DOS 
MÁRTIRES

LOCALIZAÇÃO: 

Viana do castelo

INTERVENIENTES: 

Dono-de-Obra | Município de Viana do Castelo

Projetista | Mainly Art - Arquitetura e Engenharia, Lda.

Construtor | Construções corte recto, lda

Aplicador ETICS | Reabmais

Distribuidor | António Costa Carvalho  & Cª., LDA

DESCRIÇÂO: 

Este projeto consistiu na requalificação e ampliação da Escola EB 2/3 Frei Bartolomeu 
dos Mártires, através de uma reorganização espacial e funcional do complexo 
escolar, passando pela conceção de um novo edifício que estrutura “a cidade” com 
requalificação e modernização. O projeto contou com várias soluções Saint-Gobain 
para a melhoria do desempenho térmico, resistência e durabilidade da escola.

SOLUÇÕES: 
weberev dur

weberev classic

sistema webertherm classic 

(sistema anti-vandalismo)

weberplast decor F

weberev ip

webercol ferma multi

webercolor premium

webercol flex S

webertec superflex more

webertec 915
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EXPLORATÓRIO 
CIÊNCIA VIVA

LOCALIZAÇÃO: 

Coimbra

INTERVENIENTES: 

Dono de obra | Rede Ciência Viva

Projetista | Ana Rita Paiva - Arquitecta

Aplicador | Alcino Gaspar

DESCRIÇÂO: 

Localizado em Coimbra, num complexo de dois 
edifícios com uma área total superior a 3400m2, 
o Exploratório Ciência Viva assume-se como uma 
entidade de promoção de cultura científica para a 
Região Centro e para o país.

Grande parte da obra foi realizada com PLACO® 
BA6, com um grau de dificuldade elevado 
e excelentes acabamentos que realçam as 
experiências científicas que podemos encontrar 
neste exploratório.

Uma plataforma elevada e apenas suspensa ao teto 
do edifício toda realizada em PLACO® BA6, com 
curvas e contracurvas, chama a atenção até ao 
mais pequeno “cientista” que visite este espaço.

SOLUÇÕES: 
Placo® BA6
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PORTO ROYAL 
BRIDGES HOTEL

LOCALIZAÇÃO: 

Porto

INTERVENIENTES: 

Dono-de-Obra | JASE Hotels & Resorts

Projetista | Rui Castro - Arquitecto

Construtor | Smeaton, Engenharia e Construção, Lda

Distribuidor | Sofermar-Soc. Com. Mat. Const. Lda. e Oliveira Monteiro e 
Soares, S.A.

DESCRIÇÂO: 

Antiga sede do Banco Pinto Magalhães, este edifício emblemático no 
coração da cidade do Porto foi transformado num dos hotéis mais 
elegantes da cidade.

A decoração do espaço pretende ser uma homenagem às pontes 
que atravessam o rio Douro, acabando por se fundir com a história e 
identidade do território.

A intervenção consistiu na reabilitação de todo o edifício, tentando 
manter o aspeto da fachada original. Revestimentos, colagem de 
pedra, pavimentos e impermeabilizações foram algumas das áreas que 
contaram com as soluções Saint-Gobain.

SOLUÇÕES: 

webercol XXL

webercol flex XL

weberev dur

weberev ip 

webertec 824 

weberdry kg 

weberdry kf 

weberfloor rep 

Ultimate-U-protect Slab
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