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A BuildingFix quer chegar mais próximo 

do seu público. Consideramos que a 

melhor forma de o conseguir seria 

através de uma Newsletter mensal onde 

iremos publicar assuntos do dia-a-dia da 

empresa (obras, projectos, novos 

serviços). Dedicamos como primeiro 

artigo os cuidados a ter com o 

aparecimento das primeiras chuvas. 

Destacamos uma obra cujos 

métodos/técnicas construtivos são um 

pouco diferentes do habitual. 

  Hugo Gouveia  

 

Moradia tradicional madeirense 
 

Somos uma empresa madeirense pioneira na Mediação de Obras e/ou 

projectos que o ajuda a tomar decisão certa, da forma mais cómoda 

possível. Em apenas 48h comunicamos consigo e visitamo-lo, 

proporcionando-lhe o contacto com as empresas mais credíveis do mercado 

regional. Tendo associados diversos parceiros pré-seleccionados nos mais 

variados ramos da construção civil, identificamos de forma rápida e eficaz 

as melhores empresas que se adaptam às suas necessidades, com a certeza 

do melhor orçamento, qualidade e um acompanhamento personalizado. 

Tudo isto e muito mais sem qualquer custo para si! » 

 Precauções com as primeiras chuvas
 
Os detritos vegetais e outros materiais inertes, 
que durante a estação seca se depositaram ao 
longo das caleiras ou sargetas das habitações, 
contribuem para situações de obstrução dos 
canais de escoamento.  
As primeiras chuvas de Outono são geralmente 
responsáveis pelo arrastamento destes 
resíduos sólidos até locais inadequados 
(caleiras, sarjetas) originando acumulações de 
águas pluviais que poderão provocar o 
aparecimento de humidade em paredes e 
tectos, bem como inundações nas habitações 
muitas vezes provocando estragos nos 
pavimentos em madeira bem como nos móveis 
e móveis de cozinha. 
 

A BuildingFix recomenda a limpeza dos quintais e das varandas e sugere que seja 
feita a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais como caleiras 
de pavimento, telhados e sarjetas e de outros canais de drenagem das habitações, 
removendo folhas caídas das árvores, areias e pedras que ali se depositaram 
previamente à época das chuvas.  

 

Ler mais » 

 

Moradia tradicional 

 madeirense 

Esta obra necessitou alguns cuidados 
construtivos, tendo sido utilizados 
métodos/técnicas tendo em conta a 
manutenção de todas as paredes 
exteriores que são em pedra. 

 Ler mais »
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