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Reabilitação

REALIDADE DE COBERTURAS:
IDENTIDADE E PATRIMÓNIO
HISTÓRICO

por Ana Rodrigues, do Departamento de Marketing
da Umbelino Monteiro

A arquitetura singular dos edifícios, que integram o património histórico português, permite evocar os
valores culturais e a tradição dando aos centros históricos
uma identidade própria.
O edificado histórico outrora erguido representa
uma herança cultural. Sendo portanto, imprescindível que
se respeitem ao máximo as características que definem a
sua identidade.
Nesta medida, é importante considerar técnicas
de reabilitação não disruptivas para que o edificado outrora
construído permaneça com a sua traça arquitetónica incó-
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lume. Ou não fosse, o edificado histórico símbolo da identidade e do processo evolutivo vivenciado.
A par com a reabilitação do edificado deverão
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ser consideradas técnicas e soluções construtivas que permitam aumentar o ciclo de vida do edifício e contribuir,
numa óptica “privada”, para a melhoria do conforto térmico e acústico.
Especificamente no campo da reabilitação de coberturas, a Umbelino Monteiro há muito que se distingue
dos seus congéneres. Seja pelo profundo know-how adquirido ao longo dos tempos e aperfeiçoamento dos produtos
e técnicas construtivas, seja pelo extenso portfolio inerente
à reabilitação de coberturas de edifícios históricos com a
assinatura Umbelino Monteiro.
De facto, desde a década de 80 têm sido projetado e criados modelos específicos de telhas para diversas
funcionalidades como, por exemplo: a telha UM Canudo
Flameada e a UM Canudo Tibães, desenvolvidas para o
Mosteiro dos Jerónimos e de Tibães respetivamente; a tonalidade Açores que reproduz o aspecto original dos telhados açorianos; a UM Marselha e a UM Romana Monserrate, neste caso uma reprodução fiel da telha que cobriu o
Palácio de Monserrate; a tonalidade Bussaco que reflete a
identidade da Mata do Buçaco e a Telha UM Concha para
a recuperação da distinta e singular da Estação da Refer da
Funcheira.
A aptidão técnica, logística e a constante auscultação de mercado, a par de cooperações diversas com
projetistas e outros agentes, tem levado a que o know-how
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da Umbelino Monteiro seja reconhecido, dentro e fora do
país, neste desafio que é criar produtos idênticos em forma
e em cor aos originais mas tecnologicamente desenvolvidos.
Paralelamente, a reabilitação conjuga outros aspetos fundamentais para a qualidade do produto final e dos
serviços pós venda.
Ao satisfazer como ninguém as necessidades específicas da reabilitação a Umbelino Monteiro teve necessidade de criar condições que as distinguem dos congéneres: aptidão técnica e logística de primeira linha, aquisição
de instrumentos técnicos de fabrico sofisticados e atualização do capital humano no processo encarado como um
todo, condicionantes que fizeram mudar para sempre o
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dia-a-dia na empresa de modo determinante.
Assim, por muito complexas que pareçam as
questões que se colocam na reabilitação, a Umbelino Monteiro fornece soluções capazes de assegurar reproduções
fiéis com funcionalidade e rigor acrescidos.
A missão empresarial entregou há muito como
objetivo um modus operandi que não acarrete efeitos desfavoráveis para o ambiente, recorrendo a matérias-primas
naturais, utilizando tecnologias menos poluentes e mais
eficientes em termos energéticos.
Assim, a Umbelino Monteiro promove estratégias sustentáveis tendo em conta o desenvolvimento de
produtos e técnicas construtivas inovadoras e que façam
jus à tradição.
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