
Construção e Restauros
        Volume VIII – Restauros

um Guia de O Portal da Construção
www.oportaldaconstrucao.com

Copyright O Portal da Construção, todos os
direitos reservados.

Este Guia Tecnico não pode ser reproduzido ou
distribuido sem a expressa autorizacao de

O Portal da Construção.

Volume VIII- Restauros                                                                                                            www.oportaldaconstrucao.com
O Portal da Construção                                                                                                   



2

       Índice

Conceito básico........................................3
Aplicabilidade........................................4

Conselhos básicos........................................5
Sobre os autores deste guia........................................6

Volume VIII- Restauros                                                                                                            www.oportaldaconstrucao.com
O Portal da Construção                                                                                                   



3

Imagem1- Restauro de pé de mesa

Conceito básico

O restauro tem como finalidade a reparação de um objeto. Por ser 
antigo,  ou  estar  mal  conservado,  é  necessária  uma  intervenção 
para preservar a sua totalidade física e o seu valor.
É necessário respeitar ao máximo a natureza original da peça. Será 
necessário  reestabelecer  a  sua  integridade  física  e  sempre  que 
possivel  não  cometer  falsificação  ao  apagar  ou  retirar  algo  do 
trajeto de tempo do objeto.
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Aplicabilidade

As restaurações podem ser feitas nas mais variadas situações basta 
que  algo  já  tenha  alguns  anos,  e  esteja  degradado,  em  má 
conservação, danificado necessitará de alguma reparação.
Este processo pode ser efeturado em edifícios (casa de habitação, 
igrejas, centros comerciais antigos, etc); em pinturas; esculturas; 
objetos  do  quotidiano  (relógios,  óculos,  etc);  móveis; 
eletrodomésticos; e até restauração de sistemas informáticos, etc.

Imagem2- Restauração de móvel                   Imagem3- Restauração de igreja
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Imagem4- Planear projetos

Conselhos básicos

Partindo do principio que restaurações dependerão muito daquilo 
que  se  queira  fazer,  o  básico  será  escolher  algo  que  esteja 
degradado, em más condições; ter ou pesquisar ideias e escreve-
las; realizar um projeto de como quer as coisas; comprar materiais 
necessários e adequados e realizar.
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O PORTAL DA CONSTRUÇÃO é um portal agregador de
conteúdos relacionados com as áreas

de construção civil, arquitectura e engenharia civil.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO disponibiliza, entre os seus
conteúdos, um Directório de Empresas do ramo, com o intuíto
de proporcionar aos seus utilizadores um fácil e rápido acesso

a contactos relevantes do sector.

O PORTAL DA CONSTRUÇÃO propõe-se a ser uma indispensável
ferramenta on-line de apoio ao utilizador.
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