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A Parques de Sintra – Monte da Lua deu início, em 
Janeiro, a diferentes projectos de recuperação 
dos monumentos e elementos arquitectónicos 

que gere, com vista à sua valorização e salvaguarda.
Estas iniciativas abriram caminho para que se es-

tabelecesse uma parceria entre a Parques de Sintra – 
Monte a Lua e a Bosch, gama de ferramentas elétricas 
profissionais. 

De acordo com Isabel Machado, Brand manager da 
Gama Profissional Ferramentas Elétricas Bosch para 
Portugal e Espanha, esta parceria surge “no seguimento 
da filosofia de promoção e respeito pelo património edi-
ficado” da empresa que representa e pretende “apoiar 
a sua equipa técnica responsável pelos processos ma-
nutenção, recuperação e restauro”. O apoio consiste, 

segundo a responsável, na “disponibilização de algu-
mas das suas inovadoras ferramentas profissionais, 
bem como do conhecimento técnico no manuseamento 
das mesmas e respetivas aplicações”. 

Nesta edição, está em causa a obra «Restauro dos 
Revestimentos Arquitectónicos da Sala de Jantar do Pa-
lácio Mosserrate» avaliada em 27 mil euros, que, entre 
as várias tarefas definidas no caderno de encargos, se 
destaca a recuperação da porta da sala de jantar.

A Bosch, gama de ferramentas elétricas profissio-
nais, disponibilizou, para a recuperação desta porta em 
madeira de Riga datada de 1865, três ferramentas: a 
lixadeira excêntrica GEX 125-150 AVE Professional, a 
Multiferramenta GOP 300 SCE Professional e o Aspira-
dor Especial Madeira GAS 50 M Professional.

/// Ao longo das próximas edições, a Arte & Construção vai dar conta dos resultados da parceria que a Bosch, gama 
de ferramentas elétricas profissionais, estabeleceu com a Parques de Sintra, onde se propõe “apoiar a equipa 
técnica responsável pelos processos manutenção, recuperação e restauro” dos monumentos que a Parques de 
Sintra está a recuperar. Nesta edição, o enfoque vai para a recuperação de uma porta em madeira de Riga datada 
de 1865 da sala de jantar do Palácio de Monserrate.

TEXTO DE CHANTAL FLORENTINO

PARCERIA COMEÇA 
EM MONSERRATE 



REABILITAÇÃO

3
5
 |

 A
rt

e 
&

 C
on

st
ru

çã
o_

_M
ai

o/
1
2

«ESTÁ EM CAUSA A OBRA «RESTAURO DOS REVESTIMENTOS 

ARQUITECTÓNICOS DA SALA DE JANTAR DO PALÁCIO 

MOSSERRATE» AVALIADA EM 27 MIL EUROS, QUE, ENTRE AS 

VÁRIAS TAREFAS DEFINIDAS NO CADERNO DE ENCARGOS, SE 

DESTACA A RECUPERAÇÃO DA PORTA DA SALA DE JANTAR.»

RESTAURADORA
TESTA NOVAS FERRAMENTAS

Orientada por Carlos Pereira, técnico de demonstração 
Bosch, Carla Pereira, conservadora-restauradora e coorde-
nadora desta obra, testou as ferramentas e considerou-as 
“adequadas para a função a que estão destinadas”. Na opi-
nião da perita, “a vantagem de utilizarmos estas ferramentas 
é conseguirmos remover as camadas de tinta por extracto, 
permitindo um maior controlo do processo”. 

A nova lixadeira excêntrica GEX 125-150 AVE Professional 
da Bosch “põe fim ao formigueiro na mão” pois é a primeira 
lixadeira excêntrica no mercado “com verdadeira eficácia de 
amortecimento: o motor está desacoplado da base de lixar”, 
referem os fabricantes. 

O desacoplamento da parte mecânica em relação à base 
de trabalho tem “um efeito positivo sobre a qualidade da su-
perfície”, pois a base de trabalho “mantém um contacto total 
com a superfície da peça a trabalhar”.

Com um valor máximo de emissão de vibrações de 2,5 m/
s2, esta ferramenta tem um revestimento Softgrip em todas 

as superfícies de apoio, “para oferecer ao profissional um 
controle perfeito sobre a ferramenta em todos as posições 
de trabalho”.

Em termos de conforto, acrescenta Carla Pereira, “a ferra-
menta é bastante ergonómica e, como aspira o pó, facilita o 
desenrolar de outros trabalhos sem perturbar o ambiente”.

Desenhado para trabalhar com madeira, o Aspirador Pro-
fissional da Bosch - GAS 50 M Professional permite manobrar 
serras circulares, serras verticais, tupias, retificadoras e serras 
de esquadria sem fazer pó, asseguram os responsáveis. 

A função de limpeza electromagnética Plus-Clean confere 
a este equipamento uma “poder e sucção permanente” e os 
Indicador do fluxo de ar emite um sinal acústico e visual, caso 
a corrente mínima de ar não seja alcançada.

“ABRIR PARA OBRAS”

A Multiferramenta GOP 300 SCE Professional da Bosch é, 
segundo os fabricantes, a primeira ferramenta no mercado 
cujos acessórios podem ser fixados e substituídos sem recor-
rer a ferramentas auxiliares. Dispõe um sistema de inserção 
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de doze pontos OIS (Sistema de Interface de 
Oscilação), que contribui para uma “grande 
flexibilidade no trabalho”. 

Indicada para todos os tipos de acabamen-
tos e reparações, a Multiferramenta GOP 300 
SCE Professional da Bosch garante rotações 
constantes mesmo sob carga , graças ao Sis-
tema Constant Electronic da Bosch.

O depoimento de Carla Pereira é um dos 
propósitos da Bosch, gama de ferramentas 
elétricas profissionais, para esta parceria, 
pois, como refere Isabel Machado, “ouvir e 
conhecer as necessidades dos utilizadores 
profissionais é um dos factores de sucesso 
da Bosch, pois contribui para a criação de 

novos produtos, estimula o desenvolvimento 
tecnológico, define novas tendências (como 
por exemplo mecanismos de segurança), e 
em última análise reforça o padrão de qua-
lidade já reconhecido pelo mercado”. 

A proximidade entre a população e o Pa-
lácio Monserrate é fundamental, tanto que, 
segundo Luísa Cortesão, arquitecta respon-
sável pelo projeto das obras de restauro do 
Palácio de Monserrate, “a administração e 
a equipa técnica decidiram reabrir o Palácio 
para obras e os visitantes sabem que vão vi-
sitar um espaço em obras”. 

“Pretendemos que as pessoas tenham 
consciência do que é um trabalho de restauro 

e do esforço que acarreta”, esclarece a res-
ponsável. Estamos a “abrir para obras e não 
fechar para obras, para despertar o interesse 
pelo património”.

“Partilhando com a Parques de Sintra o sen-
tido de preservação do património construído 
e a devolução do mesmo, requalificado e res-
taurado, aos cidadãos, a gama profissional de 
ferramentas elétricas da Bosch, vai então contri-
buir com um conjunto pré-definido de ferramen-
tas adequadas a alguns projetos e obras em 
curso, procurando assegurar uma progressão 
rápida e adequada dos trabalhos, sempre com 
o selo de garantia e respeito pelos materiais, 
obras e história”, remata Isabel Machado. 

«NA OPINIÃO DA PERITA, “A 
VANTAGEM DE UTILIZARMOS 
ESTAS FERRAMENTAS É 
CONSEGUIRMOS REMOVER 
AS CAMADAS DE TINTA POR 
EXTRACTO, PERMITINDO 
UM MAIOR CONTROLO DO 
PROCESSO”.»


