


Os projetos que abraçamos demonstram 

quem somos, o que fazemos e onde 

queremos chegar. 

2V� QRVVRV� YDORUHV� UHşHWHP�VH� QR� PRGR�

FRPR�QRV�HPSHQKDPRV�HP�FDGD�GHVDŞR��

Para nós, todos os detalhes contam e a 

VXSHUD¢�R�SURŞVVLRQDO�Q�R�WHP�OLPLWHV�



A Telhabel é uma empresa de construção 

civil fundada em 1973, em Vila Nova de 

Famalicão, pelo Eng.º Manuel Sampaio 

Couto. Ao longo do seu percurso a 

empresa sempre soube antecipar-se 

ao mercado e posicionar-se de forma 

segura no universo da construção 

civil. A atuar nos mercados nacional e 

internacional tem demonstrado grande 

capacidade em acompanhar os avanços 

do mercado da construção civil e obras 

públicas, sendo há muito tempo uma 

empresa de referência do setor.

Contribuiu desde sempre, de forma 

ativa e profícua para o desenvolvimento 

sustentado, tendo estabelecido como 

fatores de competitividade: a qualidade 

do serviço prestado, o cumprimento de 

prazos, a aplicação de tecnologias atuais, 

D� TXDOLŞFD¢�R� FRQW¨QXD� GRV� UHFXUVRV�

humanos, o cumprimento de normas de 

segurança e o respeito pelas questões 

ambientais. 

A Telhabel tem efetuado um forte 

LQYHVWLPHQWR� QD� GLYHUVLŞFD¢�R� GR� VHX�

portefólio. Atuamos nas mais diversas 

áreas do mercado como educação, 

desporto, reabilitação, saúde, serviços, 

industrial, residencial, infraestruturas e 

obras de arte.

HOJE,
CONSTRUÍMOS
O FUTURO.
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9.1  
EDUCAÇÃO.

ESCOLAS SECUNDÁRIAS JOSÉ MACEDO FRAGATEIRO 

E JOSÉ ESTEVÃO. ESCOLAS SECUNDÁRIAS JOÃO DE DEUS 

E VILA REAL SANTO ANTÓNIO. CAMPUS ESCOLAR DA 

SERRA DO PILAR.



11.10.

No âmbito do Programa de Modernização do Parque Escolar do 

Ensino Secundário, executaram-se as obras de modernização, 

remodelação e ampliação de dois edifícios escolares, a Escola 

Secundária Dr. José Macedo Fragateiro em Ovar e a Escola Secundária 

José Estevão em Aveiro. Com a intervenção realizada, garantiu-se a 

şH[LELOLGDGH�H�DGDSWDELOLGDGH�GRV�HVSD¢RV�OHWLYRV�H�Q�R�OHWLYRV��FRP�

fortes intervenções ao nível de avac, acústica, hidráulica, eletricidade 

e telecomunicações.

ESCOLAS SECUNDÁRIAS JOSÉ MACEDO 
FRAGATEIRO E JOSÉ ESTEVÃO



13.12.

melhoradas as condições de habitabilidade 

e de conforto ambiental, foram construídos 

novos edifícios de forma a garantir às escolas 

melhores condições de conforto, segurança e 

acessibilidade.

Do lote 3ES1 do Programa de Modernização do 

Parque Escolar destinado ao ensino secundário 

fazem parte a Escola Secundária João de Deus na 

cidade de Faro e a Escola Secundária de Vila Real 

de Santo António.

Além da remodelação dos edifícios existentes, 

onde foram corrigidos problemas construtivos, 

ESCOLAS SECUNDÁRIAS JOÃO DE 
DEUS E VILA REAL SANTO ANTÓNIO



15.14.

CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PILAR

'R� DQŞWHDWUR� D� F¤X� DEHUWR�� SDVVD�VH� SDUD� XP�

interior com corredores largos e espaços amplos. 

(TXLSDGD� FRP� ODERUDW®ULRV�� FDQWLQD�� DQŞWHDWUR�

para as artes de palco, gabinete médico e 

a 12 metros de profundidade, encontra-se o 

polidesportivo preparado para acolher eventos 

de alta competição.

A Escola dos Sentidos com vista privilegiada para 

o Rio Douro, encontra-se inserida numa área de 

10.000 m2 e está preparada para receber 500 

alunos do ensino pré-escolar ao básico. 

O projeto, da autoria do arquiteto Joaquim 

Massena, concilia os aspetos pedagógicos com 

um modelo físico, gerando um edifício singular, 

que estimula os sentidos humanos, “trata-se de 

uma minicidade, uma escola onde os corredores 

são ruas e os átrios são praças”.



17.2  
DESPORTO.

PISCINA MUNICIPAL DE CERVEIRA. PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO DE ALBUFEIRA. ESTÁDIO MUNICIPAL 

MANUELA MACHADO.



18. 19.

A empreitada de reabilitação do edifício das 

Piscinas Municipais de V. N. de Cerveira, datado 

GH�����FRQVLVWLX�QD�EHQHŞFLD¢�R�JHUDO�GD�HVWUXWXUD�

e dos espaços do complexo desportivo, com a 

substituição e modernização dos equipamentos 

de tratamento de águas e qualidade do ar.

Visando os utentes com mobilidade reduzida, 

instalou-se um elevador interior e foram 

construídas rampas de acesso ao edifício e ao 

tanque da piscina. Esta empreitada culminou 

com o aumento dos lugares de estacionamento 

e a renovação dos espaços verdes envolventes.

PISCINA MUNICIPAL DE CERVEIRA



21.20.

Este equipamento moderno e funcional, com uma área de 

aproximadamente 6.000 m2, permite receber a prática das mais 

diversas modalidades de alta competição, andebol, basquetebol, 

voleibol, futsal e desportos de combate. O ginásio e centro de 

medicina desportiva, são outras das valências que podemos encontrar 

distribuídas pelos seus 2 pisos. 

Destaca-se a imponência da estrutura de madeira lamelada colada 

da sua cobertura, oferecendo uma beleza estética natural ao edifício, 

apoiada em possantes pilares de betão armado.

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE ALBUFEIRA



22. 23.

$� UHTXDOLŞFD¢�R� GR� (VW�GLR� 0XQLFLSDO� 0DQXHOD�

Machado, sito em Viana do Castelo, teve como 

SULQFLSDO� REMHWLYR� D� EHQHŞFLD¢�R� GD� SLVWD� GH�

atletismo que apresentava patologias evidentes 

de degradação, devido a anos de utilização 

intensa, quer por parte de atletas locais, quer 

de atletas dos concelhos limítrofes. Com esta 

intervenção, o complexo adquiriu também novas 

valências como a zona de lançamentos e de 

saltos. 

Esta é uma obra de homenagem à atleta 

Manuela Machado, natural de Viana do Castelo 

e referência nacional do atletismo, reconhecida 

pelos resultados obtidos ao serviço de Portugal 

com destaque para os títulos europeu e mundial 

da maratona.

ESTÁDIO MUNICIPAL MANUELA MACHADO



25.3  
REABILITAÇÃO.

PALÁCIO DA IGREJA VELHA. ANTIGA CERÂMICA ARGANILENSE. 

HOTEL THE ARC CARRÍS. EDIFÍCIOS NO QUARTEIRÃO DAS 

CARDOSAS.



27.26.

Datado de 1881, o Palácio da Igreja Velha, sito em Vila Nova de Famalicão, 

é um monumento histórico de estilo barroco, composto por duas 

torres acasteladas e pela capela neogótica, S. Francisco de Assis. 

Este projeto caracterizou-se pela reabilitação do espaço existente 

e construção de um novo edifício contíguo, de estrutura metálica, 

destinado à realização de eventos. Pela singularidade do 

enquadramento e harmonia do conjunto, arrecadou prémios de 

reconhecimento nacional e internacional, como o Popular Choice A+ 

Awards, na categoria Details-Architecture + Metal e o Prémio Januário 

Godinho, atribuído pela câmara municipal de Vila Nova de Famalicão.

PALÁCIO DA IGREJA VELHA



28. 29.



31.30.

A Cerâmica Arganilense, edifício anterior à II Guerra Mundial, símbolo da 

FLGDGH�GH�$UJDQLO��VRIUH�HVWD�UHTXDOLŞFD¢�R�DS®V����DQRV�GH�LQDWLYLGDGH��

As intervenções de que foi alvo, transformaram este edifício numa 

excelente infraestrutura com novas valências, donde se destacam 

a piscina municipal que comporta um tanque de aprendizagem, 

banho turco, sauna e um auditório com capacidade para 250 pessoas. 

$WXDOPHQWH��¤�XP�HVSD¢R�PXOWLIDFHWDGR�H�şH[¨YHO�TXH�DFROKH�GLYHUVDV�

LQLFLDWLYDV�GH�FDU�FWHU�FXOWXUDO��FLHQW¨ŞFR��VRFLDO��OµGLFR�H�GH�GLQDPL]D¢�R�

da economia.

ANTIGA CERÂMICA ARGANILENSE



33.32.



34. 35.

Este edifício datado do século XVII, situa-se 

no coração da ribeira da cidade do Porto, 

Património Mundial da UNESCO. A intervenção 

realizada teve em consideração as “raízes” 

do edifício, a fachada original foi respeitada 

e mantida, o que perpetua a sua identidade. 

Contudo, foi imperativo proceder-se à 

reconstrução das fundações e das estruturas 

que se encontravam totalmente degradadas. O 

seu interior foi igualmente renovado e, dando 

hoje vida ao Hotel Apartamentos The Arc Carrís. 

Constitui, em suma, uma perfeita fusão entre a 

autenticidade do estilo manuelino, ao moderno, 

urbano e sofisticado.

HOTEL THE ARC CARRÍS



36. 37.

EDIFÍCIOS NO QUARTEIRÃO DAS CARDOSAS

Localizados no quarteirão das Cardosas, em pleno 

centro histórico do Porto, estas intervenções 

consistiram na recuperação e reabilitação de dois 

edifícios para habitação e comércio.

Foi efetuada a demolição parcial do existente, com 

H[FH¢�R�GDV�IDFKDGDV�TXH�IRUDP�PDQWLGDV�D�ŞP�

de preservar a traça original dos edifícios e a zona 

onde se encontram. No interior, todos os espaços, 

foram reconstruídos e readaptados, tendo-se 

transformado em modernos apartamentos com 

uma identidade muito própria.



39.4  
SAÚDE.

URGÊNCIA MÉDICO-CIRÚRGICA NA UNIDADE DE 

FAMALICÃO. HOSPITAL VETERINÁRIO DA UTAD.



41.40.

Atendendo à necessidade de melhoria do serviço prestado pelo 

Centro Hospitalar Médio Ave, esta obra revestiu-se de uma enorme 

importância. Com sucesso, realizou-se a remodelação e ampliação do 

serviço de urgência, onde foram criadas novas valências aos serviços de 

saúde existentes.  Atualmente, o edifício possui todos os equipamentos 

necessários ao bom funcionamento de uma unidade moderna e 

funcional, capaz de dar resposta às necessidades dos utentes. 

HOSPITAL VETERINÁRIO DA UTAD

O Hospital Veterinário da UTAD, em Vila Real, 

apresenta-se hoje como uma infraestrutura de 

alta qualidade, reconhecida pelos serviços de 

vanguarda que presta à comunidade e pela 

responsabilidade na formação dos futuros 

médicos veterinários.

&ODVVLŞFDGR� FRPR� LQIUDHVWUXWXUD� ōµQLFDŎ� QD�

Península Ibérica, tem agora o dobro do espaço 

e disponibiliza valências únicas, como piscina 

de hidroterapia aquecida para cavalos; salas de 

cuidados intensivos e de internamento para cães, 

gatos ou cavalos; blocos operatórios preparados 

para os diferentes animais; uma sala de necropsias 

e um forno crematório, sala de raio-x e outros 

exames de imagiologia.

Este Hospital está estruturado nas seguintes 

unidades funcionais: clínica de animais de 

companhia; clínica de animais exóticos e 

selvagens; e clínica de animais de produção e 

equinos. 

URGÊNCIA MÉDICO-CIRÚRGICA NA UNIDADE DE FAMALICÃO



43.5  
SERVIÇOS.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO. CENTRO DE 

INOVAÇÃO DE MATOSINHOS. PALÁCIO DE JUSTIÇA DE LOURES. 

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS ANGOLA.



44. 45.

Projeto da autoria do Arquiteto Álvaro Siza Vieira, a biblioteca encontra-se 

localizada na zona ribeirinha de Viana do Castelo.

Uma obra de referência para a Telhabel devido à sua envergadura, 

complexidade técnica e beleza arquitetónica.

A sua volumetria é constituída por um bloco principal elevado, de 

45x45 metros, incluindo um vazio central de 20 m2 e um piso térreo 

em forma de “L”. O edifício elevado é uma estrutura mista de aço 

e betão branco aparente, com apenas dois apoios no terreno em 

forma de “L”, enquanto que o piso ao nível do solo é constituído por 

uma estrutura monolítica em betão branco aparente.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO





49.48.

CENTRO DE INOVAÇÃO DE MATOSINHOS

criação de um espaço atrativo, capaz de captar a 

implementação de empresas de renome nacional 

e internacional na área das indústrias criativas e 

de comunicação, como é exemplo a instalação 

da delegação norte do Grupo Impresa, estação 

de televisão “SIC” e as redações do “Expresso”, 

“Visão” e “Caras”, entre outras.

O projeto de reconversão do antigo matadouro 

municipal no atual Centro de Inovação de 

Matosinhos é o sinónimo da readaptação 

temporal dos espaços físicos, convertendo-os 

em novos lugares para novas realidades.

Assim, respondemos favoravelmente à estratégia 

concertada do dono de obra que pretendia a 



51.50.

A construção do Novo Edifício do Ministério das 

Finanças, localizado em pleno centro da cidade 

de Luanda, tem uma área de construção de 

66.300m2, distribuída por 19 pisos e 4 caves. A 

intervenção contempla também a construção de 

um parque de estacionamento subterrâneo com 

3 pisos na frente do atual edifício.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS ANGOLAPALÁCIO DA JUSTIÇA DE LOURES

A intervenção no Palácio de Justiça de Loures 

consistiu na ampliação do edifício existente 

com a construção de um novo corpo anexo. 

É de salientar a reformulação e adaptação 

das acessibilidades, a criação de novas e 

modernas salas de audiência equipadas com 

videoconferência.  Os arranjos exteriores foram 

também alvo de intervenção na zona adjacente 

ao edifício.



53.6  
INDUSTRIAL.

UNIDADE INDUSTRIAL DRISCOLL’S. LEROY MERLIN. 

CONTINENTE BOM DIA. ESCRITÓRIOS FACOL.



55.54.

LEROY MERLIN

A empreitada Leroy Merlin, em Leiria, iniciou com a 

demolição total de um antigo e imponente edifício 

industrial desativado, para posterior construção 

de uma nave de estrutura pré-fabricada em 

betão com revestimentos em painel sandwich, 

totalizando uma área coberta superior a 15.000m2.  

Foram também recuperados e reabilitados dois 

pavilhões existentes, transformando-se assim 

num espaço comercial de grandes dimensões.

UNIDADE INDUSTRIAL DRISCOLL’S

uma geometria regular de um único piso e uma 

zona social e administrativa dividida em 2 pisos.

Por se tratar de uma unidade agroalimentar 

esta obra caracteriza-se essencialmente pela 

componente técnica de equipamentos industriais 

de “armazenamento a frio”.

Numa área total de 6.480 m2, a unidade industrial 

Driscoll’s encontra-se localizada no loteamento 

industrial de Boavista dos Pinheiros em Odemira. 

O edifício tem por base uma estrutura em betão 

armado pré-fabricado, revestida por painéis de 

fachada e cobertura com isolamento térmico, tem 



57.56.

CONTINENTE BOM DIA ESCRITÓRIOS FACOL

Esta unidade comercial, localizada em Leiria, é constituída por 2 pisos 

numa área total de 8.000 m2, sendo o piso superior destinado à loja e o 

inferior ao estacionamento com capacidade para 125 lugares. Trata-se 

de uma estrutura mista, pré-fabricada de betão e metálica. Para os 

revestimentos exteriores e cobertura foi utilizado o painel sandwich, 

que confere um excelente desempenho térmico e acústico.

Esta empreitada teve como objetivo a ampliação 

das instalações da unidade industrial existente, 

para receber os novos escritórios. O novo volume, 

implementado a sul do existente, está elevado face 

à cota do terreno, o que dá uma nova simetria ao 

conjunto, destacando-se os grandes envidraçados 

e o acabamento exterior em betão à vista.

Demos assim resposta ao objetivo do cliente 

que centraliza os seus serviços num novo e 

funcional edifício administrativo, otimizando 

o seu processo produtivo através da 

implementação do novo layout. 



59.7  
RESIDENCIAL.

CASA QL ALGARVE. VIVENDAS ALMANCIL.



61.60.

A Casa QL Algarve, sita na exclusiva Quinta do Lago, foi mais uma 

empreitada exigente que culminou numa obra de luxo e excelência. De 

realçar, a elegância do enquadramento dos volumes em betão branco 

DSDUHQWH�� GHYLGDPHQWH� LQWHUOLJDGRV� FRP� D� SDLVDJHP� H� VRŞVWLFD¢�R�

deste projeto.

CASA QL ALGARVE



63.62.



64. 65.

Esta empreitada consistiu na construção de vivendas que primam 

SHOD�VRŞVWLFD¢�R�H�H[LJ¥QFLD�QRV�GHWDOKHV�GH�DUTXLWHWXUD��FRP�YLVWDV�

privilegiadas sobre os campos de golf. 

Os nobres revestimentos, como a pedra natural, tiveram uma forte 

predominância na obra, o que lhe confere exclusividade premium.

VIVENDAS ALMANCIL



67.66.



69.8  
INFRAESTRUTURAS.

INFRAESTRUTURAS DE LEIRIA. INFRAESTRUTURAS 

DA ZONA DA BOAVISTA.



71.70.

A necessidade de criação de acessibilidades à nova zona comercial 

localizada em Marrazes, Leiria, foram a base desta empreitada que teve 

intervenções ao nível de melhoria e construção de acessos viários, 

incluindo sinalização vertical e luminosa. Fez parte da intervenção a 

construção de um viaduto, reformulação de passeios para peões e 

zonas verdes. 

INFRAESTRUTURAS DA ZONA DA BOAVISTA

É um dos eixos viários estruturantes da cidade de 

Luanda que faz a ligação à zona portuária e por 

onde passam todos os dias milhares de camiões, 

assim como todo o tráfego proveniente da zona 

norte do país. Dando cumprimento ao projeto, 

foi construído o viaduto da Boavista com 95,60 

metros e a duplicação da ponte sobre o rio 

Soroca. 

Esta obra foi executada por fases devido a estar 

localizada numa zona de tráfego muito intenso. 

Por esse motivo, foram efetuados desvios de 

trânsito alternados e os trabalhos decorreram 

nos períodos diurno e noturno, sempre com um 

planeamento rigoroso e uma coordenação de 

HŞFD]�

INFRAESTRUTURAS DE LEIRIA



73.9  
OBRAS DE 
ARTE.

PONTE SOBRE O RIO GIRAUL. PONTE SOBRE RIO KEVE.



74. 75.

A nova ponte do rio Giraul, com 600 metros 

de comprimento, situa-se na província de 

Namibe, Angola. A construção desta nova ponte 

veio restabelecer o principal eixo de ligação 

rodoviária que tinha sido perdido nas cheias de 

março de 2011. O planeamento e coordenação 

exemplares, conciliados com a disponibilização 

just-in-time de todos recursos necessários, 

permitiu a execução desta grande empreitada 

num tempo recorde de 9 meses, metade do 

prazo que estava inicialmente previsto.

PONTE SOBRE O RIO GIRAUL



77.76.

Decorrente da necessidade de substituição urgente da ponte 

existente sobre o rio Keve, construiu-se uma nova ponte que permitiu 

assegurar a ligação da cidade de Sumbe ao município do Porto 

Amboim (Kwanza-Sul, Angola). 

Por se tratar de um rio que apresenta um caudal considerável, 

realizaram-se desvios do curso de água de forma a permitir a 

execução das fundações. Com 200 metros de comprimento, a ponte 

é constituída por um tabuleiro de 10 tramos de betão armado pré-

fabricado de 20 metros cada.

PONTE SOBRE RIO KEVE



Portugal 

Telhabel Construções, S.A.
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Angola 

Telhabel Construções Angola, S.A.
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Coordenação
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HOJE,
CONSTRUÍMOS
O FUTURO.

www.telhabel.net




