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Deseja ganhar um rendimento extra? 
 

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! » 

 

Reconstrução de Moradia Tradicional Madeirense 
 

  

Foi  através de uma amiga comum, para quem 
elaborei um projeto de reconstrução de uma moradia 
antiga para Turismo em Espaço Rural, que conheci a 
proprietária. Os primeiros contactos iniciaram-se em 
junho de 2008. A 6 de agosto de 2008 demos inicio ao 
levantamento da construção existente e, em 
simultâneo, foi necessário resolver as questões 
inerentes à legalização do prédio, desanexando a 
moradia e respetivo logradouro do prédio mãe. O 

projeto e todo o processo de licenciamento deu entrada na Câmara do 
Funchal em novembro de 2009 e a obra iniciou-se em março de 2011. 
Foi uma agradável surpresa constatar que estávamos perante uma moradia 
típica, com dois pisos, sendo que no entanto existiam algumas 
singularidades que requeriam a particular 
atenção. A nossa maior surpresa foi 
quando subimos a um terraço da moradia 
existente e demos conta da sua localização 
privilegiada, com uma ótima exposição 
solar e vistas fantásticas, quer para o mar, 
quer para a serra, que tornavam impossível 
preterir uma em detrimento de outra. 
Ver mais » 
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No artigo deste mês damos a conhecer o 

envolvimento das arquitectas (Arq. Filipa 

Morna e Arq. Tomásia Castro) na 

reconstrução da moradia tradicional 

madeirense, salientamos  a entrega 

profissional e dedicada das arquitectas e 

de toda a equipa técnica que tem 

contribuído para a evolução  da obra.  

A BuildingFix lembra  a Campanha 

"Deseja um rendimento extra?". 

Hugo Gouveia 
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