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RELATÓRIO EMPRESARIAL 

 

Numa trajetória empresarial de 35 anos, a nossa equipa tem realizado restauros 

reconhecidos e premiados, em 37 monumentos e conjuntos com declaração de 

Património Mundial, magníficas catedrais como as de Santiago de Compostela, Sevilha 

(onde estamos a trabalhar há quatro anos), Sigüenza, Tudela, Coria, Cuenca, Cádiz, 

Almeria, ou mosteiros, conventos e edifícios históricos de diversas utilizações. Temos 

também trabalhado de forma continuada com as mais sólidas instituições e empresas: 

Zurich, Generali, Mapfre, Catalana Occidente, Banco de Espanha, Banco Santander, 

Telefónica, General Electric ou o maior grupo empresarial do setor de retalho, possuindo a 

carteira de edifícios históricos mais extensa do mundo. Todos eles grupos patrimoniais que 

somente colocam os seus imóveis em mãos de quem oferece as máximas garantias. 

Tal é possível por dispormos de um quadro de pessoal próprio integrado por profissionais 

de confiança muito qualificados: licenciados em Belas Artes, restauradores com diferentes 

especialidades tais como pintura mural ou escultura, e de mestres nos ofícios tradicionais 

da construção, como canalização artística em chumbo e zinco, madeira, reprodução de 

elementos arquitetónicos, estuques, grafitos, etc., sempre coordenados por técnicos de 

grande formação e experiência. 

Em Portugal temos um seu centro operacional em Lisboa, tendo realizado obras para 

entidades tão importantes como o Automóvel Club de Portugal. Na Europa, atuamos com 

uma rede territorial composta por este centro e os de Espanha e França.  

No Chile temos um centro operacional composto por uma equipa multidisciplinar de 

profissionais para dar apoio a obras nos países Iberoamericanos nenhuma infraestrutura 

fixa, intervindo nos projetos mais relevantes de conservação do seu património, entre 

outros, a reabilitação dos Palácios Vergara em Viña del Mar ou Pereira em Santiago.  

Renovámos o Palácio de Velasco Sarrá, atual Embaixada de Espanha em Havana. Na 

República Dominicana, operámos na La Primada de las Américas, Catedral de Santo 

Domingo, projetos geridos pela KALAM Karibe. No México, estudámos projetos de 

intervenção em edifícios históricos afetados pelos terramotos de 2017.  

Através do nosso Departamento de Apoio a Projetos, DAP, estudámos a reabilitação de 

edifícios históricos na Geórgia, Uzbequistão, gerindo também projetos noutros países com 

projetos “chave na mão”, como a que estamos a executar para o Ministério de Pesca de 

Angola, de importância logística e uma parte relevante de nova construção. Desde a 

sede de Nova Iorque, executamos obras no estado e oferecemos os nossos serviços nos 

Estados Unidos.  



 

 

Participamos de uma forma comprometida em iniciativas do Património Histórico 

Iberoamericano (PHI), em fundações e associações, como Hispania Nostra, AEPPAS20 e 

somos Membros Afiliados da OMT, desenvolvendo relações interprofissionais que nos 

mantém atualizados e presentes em redes relevantes a nível internacional. Somos 

membros activos do Canal Contract do Fórum de Marcas Espanholas de Prestígio, a par 

das empresas mais especializadas e bem posicionadas no sector do habitat. Um bom 

exemplo desta disposição e compromisso é a organização e participação na Conferência 

Internacional sobre Critérios de Intervenção no Património do Século XX, onde se 

apresentou e aprovou o Documento de Madrid, elaborado pelo Comité ISC20C de 

ICOMOS, uma contribuição significativa para estabelecer os critérios de identificação, 

proteção e intervenção no património arquitetónico deste século. Paralelamente, 

apostando na divulgação e capacitação, apoiamos e participamos em seminários e 

escolas, como as organizadas pelo projeto PHI ou INTBAU para a formação em arquitetura 

e urbanismo tradicional.  

Através da Fundação EKABA, (Espaço da KALAM para as Belas Artes), uma equipa 

específica formada por cinco arquitectos, engenheiros e licenciados em História da Arte 

concentraram a sua atenção durante um ano, na organização do Simpósio Científico 

Internacional Segurança no Património que teve lugar, em Madrid nos dias 7, 8 e 9 de maio 

2019, bem como nos seus conteúdos e apresentações, incluindo o documento da 

Declaração do Círculo. Os Critérios de Intervenção para a Segurança do Património 

Cultural, são publicados em www.kalam.es na secção de notícias. Este evento contou 

com o apoio do DOCOMOMO Internacional, ICOMOS, UNWTO ou dos Ministérios do 

Desenvolvimento e da Cultura e do Desporto, entre outras instituições nacionais e 

internacionais.  

Finalmente, estamos honrados por todas as distinções alcançadas ao longo da nossa 

trajetória. Entre eles está o reconhecimento do nosso trabalho, em duas ocasiões, nos 

Prémios da União Europeia para o Património Cultural / Europa Nostra, o mais importante a 

nível mundial no campo da conservação do património. A primeira em 2016 com a 

Menção Especial na categoria de Dedicação ao Serviço do Património e a segunda em 

2018 na categoria de Conservação para a Restauração da Fachada do Colégio de San 

Ildefonso da Universidade de Alcalá de Henares, na qual o Júri internacional premiou a 

excelente restauração realizada pelas nossas equipas, destacando a recuperação 

respeitosa da pátina histórica de um monumento tão singular.  

Os profissionais que compõem a equipa da KALAM GLOBAL continuam a dedicar-se à 

renovação da valorização dos proprietários de edifícios públicos e privados em cada 

obra, a fim de intervir numa actualização que aumente o seu valor. 

 
 

  
 Ramón Mayo

 presidente@kalam.es 
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introdução ao conteúdo

Este dossiê empresarial realiza um percurso em forma de apresentação da atividade que 
Kalam desenvolve. O seu corpo principal inclui algumas das nossas referências organiza-
das sobre as três divisões de trabalho: reabilitação integral, restauração de fachadas e 
restauração de património, que respondem de forma adequada e eficiente às necessi-
dades das áreas territoriais em que operamos.

O mundo da conservação de edifícios é complexo, rico, muito diverso e requer especia-
listas, equipas, meios adequados e experiência, além de critério e rigor para realizar as 
intervenções com plena garantia de qualidade e sucesso. Por isso, poderão comprovar, 
ao longo destas páginas, o reflexo do que ocorre nas nossas obras, como estas divisões 
profissionais não são estagnadas. Encontrarão obras de Património na área de Reabilita-
ção Integral ou de Restauração de Fachadas às quais respondemos pelo seu alcance, 
formando equipas próprias multidisciplinares dos serviços de Património e Reabilitação. É 
o caso do Palácio Rioja ou do Seminário Mayor de Comillas ou de obras do nosso patrimó-
nio mais recente, do séc. XX, intervenientes desde o conhecimento, critério e técnicas 
adequadas. Esta flexibilidade e capacidade de resposta apenas são possíveis porque a 
nossa estrutura e equipa de profissionais, permite atender todas as intervenções otimizan-
do os prazos e garantindo a qualidade ao dispor dos ofícios necessários para a conser-
vação de edifícios em molde. Também quando trabalhamos para clientes privados e co-
munidades de proprietários, que confiam em nós para realizar as suas obras, restauração 
de elementos singulares, reproduções arquitetónicas presentes em fachadas nos nossos 
próprios escritórios, reparações estruturais, trabalhos de melhoria da eficiência energética 
ou eliminação de barreiras arquitetónicas nos seus edifícios.

Em complementaridade a estas referências, ampliamos a informação sobre os meios e 
equipamentos próprios com os quais levamos a cabo o nosso trabalho. Um compêndio 
de alguns clientes, tanto organismos públicos como instituições privadas, para os quais 
trabalhámos. Os nossos certificados e selos de qualidade no item de acreditações e, 
finalmente, um item sobre responsabilidade social, recolhendo algumas das atividades 
realizadas dentro do nosso compromisso e esforço por dedicar meios e atenção em rela-
ção ao nosso setor.



meios



logística, meios materiais e auxiliares

meios humanos
Para Kalam tem sido uma prioridade garantir o valor acrescentado diferencial do nosso trabalho, 
o que nos permitiu ganhar a confiança dos nossos clientes e estar na linha da frente no setor. Para 
isso criamos um quadro de técnicos, historiadores, licenciados em Belas Artes, restauradores, mestres 
artesãos e ofícios básicos com experiência e competência na reabilitação e restauro que contam 
com os meios auxiliares e materiais idóneos.



Departamento de apoio a projetos (DAP)

A intervenção em edifícios complexos e extraordinários monumentos que exigiu solucionar diversos 
problemas funcionais e uma série de patologias determinou-nos para criar a Departamento de 
Apoio a Projetos (DAP).
Nas diferentes fases de estudos prévios ou anteprojetos a DAP identifica as lesões do edifício, estuda 
os materiais e complementa a análise dos sistemas construtivos empregados, propondo soluções 
aos representantes de grupos patrimoniais e aos seus técnicos colaboradores. Um apoio valorizado, 
também sobre questões referentes aos aspectos importantes de Segurança e Saúde na obra ou 
de meios auxiliares, durante a realização de Estudos de Segurança, Projectos de Implantação de 
andaimes tubulares, etc.

cartografia de metodologiascartografia de materiais 

Estudo prévio de deficiências detectadas na fachada Ensaios de acabamentos 
interiores decorativos

Proposta de proteção de 
capitel



DAP. laboratório: análise e controlo

Nosso laboratório nos permite a caracterização física e química imediata dos elementos construtivos, 
os agentes agressivos e as condições ambientais para a obtenção do diagnóstico nas diferentes 
fases dos trabalhos sendo referente das soluções aplicadas:
- Sistema de adoção de medidas de segurança relativas ao edifício a reabilitar.
- Sistemas de demolição, escoramento, reforço e consolidação parcial durante a elaboração do 
Projeto de Reabilitação.
- Análise, diagnóstico e intervenção em processos patológicos; fissuração/rachamento; 
desprendimentos e criptoflorescências; oxidação e corrosão; erosões físicas, químicas e biológicas; 
humidades por capilaridade, condensações, filtrações e outras lesões relacionadas com água.

Obtendo ensaios

Determinação do teor de umidade através de medições termo-higrométricas

Fotomicroscopia óptica de pedra para detectar restos orgânicos

Mapas de deterioração e alterações na pintura mural.



DAP.  um exemplo singular

Uma boa amostra do nível de confiança na nossa Departamento de Apoio a Projetos e da qual 
nos sentimos orgulhosos é poder assinalar que o Museu Arqueológico Nacional nos encarregou a 
redação dos estudos de conservação sobre mais de seiscentas peças das coleções de Materiais 
Orgânicos e de Belas Artes para o Plano Museográfico, sendo redigidos pela nossa equipa de 
Licenciados em História da Arte e restauradores sobre obras em pedra e madeira, pintura sobre 
tela, tábua, mobiliário, instrumentos musicais, sarcófagos, múmias, têxteis e objetos arqueológicos.

Catalogação de Materiais Orgânicos e Belas Artes para o MAN Museum Plan



clientes



MINISTERIOS DE AGRICULTURA, ASUNTOS EXTERIORES 
Y COOPERACIÓN, ECONOMÍA Y HACIENDA, 
EDUCACIÓN Y CULTURA, FOMENTO, JUSTICIA Y 
PRESIDENCIA

Ministry of Culture of the 
Republic of Uzbekistan

clientes
    organismos públicos 

• Architecture Department, Ministry of   
 Public Works, Chile

• Chilean Economic Development   
 Agency, CORFO

• General Directorate of Libraries,   
 Archives and Museums (DIBAM)

• Havana City Historian’s Office 

• Ministry of Agriculture, Spain

• Ministry of Culture, France

• Ministry of Culture, Uzbekistan. 

• Ministry of Economy and Finance; of   

 Education and Culture, Spain

• Ministry of Fisheries, Angola.

• Ministry of Foreign Affairs and    
 Cooperation; Spain

• Ministry of Justice and of Presidency,   
 Spain

• Ministry of Public Works, Spain

• Ministry of Tourism, Cuba

• National Archaeological Museum,   

 Spain

• National Fine Arts Museum, Chile.

• National Heritage, Spain

• The Senate, Spain

• Uzbekistan State Committee for Tourism  

 Development



Embajada y consulados 

de Bélgica en España

PATRONATO DEL ALCÁZAR

de Comercio

IPE 2

clientes
    organismos públicos 

• Bank of Spain

• Casa de America

• Center of National Monuments (CNM),  

 France

• Chilean Navy

• Congress of Deputies, Spain

• Consortium for the city of Toledo

• Embassy of Belgium in Spain

• Embassy of Colombia in Spain

• Embassy of Morocco in Spain

• General Directorate of Housing

• Instituto Politécnico del Ejército, Spain

• National Library,  Chile

• National Maritime Museum, Chile

• Operator of heritage and real estate   

 projects of culture (OPPIC), France

• Patronage of the Royal Alcázar of   

 Segovia, Spain

• Renfe, Spain

• South African Embassy in Spain

• Spanish Chamber of Commerce

• Spanish Cultural Heritage Institute   

 (IPCE), Spain

Embassy of 
Morocco in 

Spain



clientes
    organismos públicos 

• Assembly of Madrid, Spain

• Canal de Isabel II (CYII)

• City and Commune of Lota, Chile

• City and Commune of Santiago, Chile

• City and Commune of Viña del Mar,   
 Chile

• Départament Maine-et-Loire - Francia

• Government of Madrid

• Madrid Chamber of Commerce

• Municipal Housing and Land Company  
 of Madrid (EMVS), Spain

• Provincial Council of Toledo, Spain

• Regional government Castilla La   
 Mancha

• Regional government of Aragón

• Regional government of Cantabria

• Regional government of Castilla y León

• Région Pays de la Loire - France

• Saumur Agglo - France

• Town Halls, Spain

• University of Alcalá, Madrid, Spain



Obispado de Getafe

clientes
instituições e entidades privadas

• Ana Mª Lama Foundation
• Augustinian School, Spain
• Casa de la Virgen Foundation
• Convent of the Discalced Carmelites   
 of San José, Toledo, Spain
• César Carlos Foundation
• Jesús-María School, Spain
• Mercedarians of Madrid, Spain
• Metropolitan Archdiocese of    
 (Santiago de) Compostela , Spain
• Poor Clares of Griñón, Spain
• Poor Clares of Valdemoro, Spain
• Roman Catholic Archdiocese of   
 Madrid, Spain
• Roman Catholic Archdiocese of Santo  
 Domingo, Dominican Republic

• Roman Catholic Archdiocese of   
 Seville, Spain
• Roman Catholic Archdiocese of   
 Toledo, Spain
• Roman Catholic Diocese of Alcalá de   
 Henares, Spain
• Roman Catholic Diocese of Coria,   
 Cáceres, Spain
• Roman Catholic Diocese of Cuenca,   
 Spain
• Roman Catholic Diocese of Getafe,   
 Spain
• Roman Catholic Diocese of Sigüenza,   
 Guadalajara, Spain
• Sor Holding Limited
• The Royal Scots College, Spain



Colegio Oficial 
de Arquitectos de 

Guadalajara

clientes
instituições e entidades privadas

• Bilbao Insurance Company

• Catalana Occidente Insurance Group

• Crédito y Caución

• El Corte Inglés

• España, S.A., National Insurance   

 Company

• General Electric

• Generali Insurance Company

• Gullón S.A.

• Hermandad Nacional de Arquitectos

• JcDecaux

• Mapfre

• Metrópolis Insurance Company

• Mutua Madrileña (Insurance Company)

• National Museum Thyssen -    

 Bornemisza, Spain

• Oficial Institute of Architects of    

 Guadalajara (COACM), Spain

• Omnia Insurance Company

• Our Lady from America Hospital

• Real Madrid F. C.

• Royal Automobile Club of Spain   

 (R.A.C.E.)

• Telefónica

• The Royal Academy of Medicine,   

 Spain

• Zurich Insurance Company, Spain



clientes
instituições e entidades privadas

• Angloamerican

• Acción Media

• Aguirre Newman

• Banco de Chile

• Banco Santander

• Banesto

• Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ

• Caja Madrid

• CB Richard Ellis

• Chase Manhattan Bank

• Codelco

• Colonial

• Deutsche Bank

• Gran Hotel Medinaceli

• Hoteles Gargallo

• Hotel Lloret Ramblas, S.A.

• Hotel Princesa. Green Investment

• Hotel Ritz

• Intercontinental Hotels & Resorts

• KGK Ramblas España, S.L.

• La Caixa

• Meliá Hotels & Resorts

• Posada del León de Oro, Hotel

• Printer Comunication

• Sol by Meliá

• Sumasa

• Sumitomo Mitsui Banking Corporation



selecção de 
referências



rehabilitação 
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A organização e solvência de 
Kalam, em conjunto com os meios 
humanos e materiais adequados, 
garante, com uma equilibrada 
relação qualidade/preço, a 
reabilitação integral de edifícios.

A nossa estrutura de divisões de 
trabalho permite-nos oferecer 
serviços complementares que 
abarcam os trabalhos do ambiente 
- cobertura, fachadas interiores e 
exteriores, e áreas em contacto 
com o terreno-, no interior do 
edifício - estrutura, adaptações à 
normativa, atualizações, melhoria 
da acessibilidade, mudanças 
de uso, elementos e espaços 
singulares, etc. - ou trabalhos no 
exterior com atuações no seu 
ambiente.

Ao longo da nossa trajetória 
profissional, confiaram em 
nós para pôr os seus imóveis 
em dia nas comunidades de 
proprietários, por requerimento, ITE 
desfavorável, etc.; proprietários de 

edifícios singulares ou protegidos 
como Casa Matesanz, Metrópolis 
Seguros ou o localizado em Santa 
Catalina 7 em Madrid, com um 
prazo de execução excecional 
(edifício de 4.700 m2 em 70 dias 
naturais) e grandes patrimónios, 
como General Electric, exigem 
um cumprimento rigoroso e as 
máximas garantias. Em todos eles, 
trabalhamos com a qualidade 
que nos propomos que seja o sinal 
de identidade do nosso trabalho.

Com profissionais em agenda 
na carpintaria para armar de 
ampla e acreditada experiência, 
desenvolvendo obras de Património 
Histórico Artístico realizamos, sob 
um rigoroso controlo técnico e 
protocolos próprios de segurança, 
escoramento, demolições e 
reforços ou substituições de 
elementos estruturais.

reabilitação integral de edifícios



7

8

1: Reabilitação integral do Palácio Rioja, no Chile. 

2: Atelier in situ instalado na obra.

3: Restauração da balaustrada de ferro na sede do 
Banco de Espanha de Madrid.

4: Reprodução de grafites.

5: Trabalho artesanal de carpintaria.

6 e 7: Reabilitação integral no Seminário Mayor de 
Comillas.

8: Trabalhos em zinco na cobertura da antiga Sede 
da Real Compañía Asturiana de Minas.

Legenda das imagens

Kalam dispõe de departamentos de 
Prevenção de Riscos e de controlo de 
Materiais e Patologias, com um laboratório 
para a análise, controlo e seguimento das 
suas obras e para a assistência técnica a 
grupos patrimoniais e arquitetos em fase 
de elaboração de projetos.

Um requerimento habitual neste tipo de 
trabalhos é a sua realização em condições 
de uso do edifício. Os nossos técnicos 
realizam um estudo pormenorizado, 
destinado a otimizar a gestão da obra e dos 
equipamentos, minimizando a perturbação 
aos utilizadores. Na reabilitação na rua 
Goya 103, Madrid, levamos a cabo uma 
subida mimética sem desalojamentos e 
com funcionamento do edifício.

Menção singular têm as intervenções 
destinadas ao incremento da eficiência 
energética de edifícios, onde Kalam 
interviu não apenas em edifícios isolados, 
mas também na remodelação de bairros, 
realizando, além disso, as melhorias na 
acessibilidade, adaptação de instalações 
à normativa ou melhoria dos espaços 
comuns.

os nossos meios humanos e materiais





Rua Rosa Araujo 24
Lisboa, Portugal

A sede do Automóvel Clube de Portugal, ACP, está situada num edifício em Lisboa construído no 
início do século XX: fachadas de pedra, divisórias interiores de tijolo e pavimentos de madeira. O 
edifício sofreu muitas modificações nas quais foram acrescentados elementos metálicos e de betão 
armado. A intervenção inclui a execução de injecções e reforços de argamassa, entre outros 
trabalhos como a costura de fendas, reparação de fendas e trabalhos de acabamento e pintura. 
Na fachada principal, os elementos de cantaria são reconstruídos volumetricamente com cal 
hidráulica, limpeza e rejunte dos elementos de pedra, tais como varandas, cornijas e balaustradas, 
bem como a reparação, costura de fendas e fissuras e a recuperação dos acabamentos originais 
da fachada. Numa segunda fase, as outras três fachadas do edifício são reabilitadas, bem como 
os telhados ao nível do rés-do-chão, com a remoção das placas de fibrocimento, o tratamento da 
estrutura metálica, a impermeabilização e a aplicação de telhas de Marselha.



Rua Rosa Araujo 24
Lisboa, Portugal



Consulado Espanhol no Porto
Porto, Portugal

A nossa equipa está a realizar obras de reabilitação no Consulado de Espanha, na cidade do Porto, 
localizada no centro histórico da cidade e que remonta ao final do século XIX. A precipitação 
frequente na cidade, afectou o estado do edifício, em particular num dos seus pisos, em semi-
cave, aliado à baixa incidência de luz solar em outros locais do mesmos e assim como um sistema 
ineficiente de recolha de água da chuva, provocaram a presença de humidade no interior e a 
proliferação de térmitas que afectaram a estrutura. O trabalho está a ser realizado na semi-cave e 
no rés-do-chão, nas lajes e pavimentos, com a substituição da madeira danificada por nova madeira 
laminada tratada. Além disso, será instalado um novo sistema de drenagem em torno do perímetro 
para corrigir a presença de humidade que tem favorecido o ataque de xilófagos. A substituição de 
tectos falsos e renovação de alguns espaços, entre eles, casas de banho e cozinhas. A melhoria das 
acessibilidades também faz parte da nossa intervenção, com a instalação de plataforma elevatória.



Consulado Espanhol no Porto
Porto, Portugal



Edifício Metrópolis
Madrid, Espanha

A conhecida Metrópolis é considerada o primeiro edifício a emergir do 
novo traçado da Gran Vía no início do século XX, que se orgulha de todos 
os recursos decorativos da prestigiada École de Beaux Arts francesa. Foi 
concebido em 1907 pelos arquitectos franceses Jules e Raymond Fevrier 
e foi supervisionado pelo espanhol Luis Esteve no cruzamento das ruas 
Alcalá e Gran Vía. Intervimos de forma abrangente neste emblemático 
edifício de Madrid, que temos vindo a conservar desde 1996, destacando 
a sua magnífica fachada, com a restauração dos grupos escultóricos 
de Mariano Benlliure, a Vitória Alada de Federico Coullaut Valera e 
a sua espectacular cúpula, na qual aplicámos 40.000 folhas de ouro. 



Edifício Metrópolis
Madrid, Espanha



Círculo de Bellas Artes, Alcalá 42
Madrid, Espanha

Intervimos no Círculo de Bellas Artes pelo arquitecto Antonio Palacios Ramilo, um Património de 
Interesse Cultural e edifício emblemático da paisagem urbana de Madrid, com acções promovidas 
por esta respeitada instituição, a fim de assegurar a sua correcta conservação e utilização. Após a 
construção de um novo lanço de escadas com estrutura metálica e degraus, corrimãos e um corpo 
superior estrutural de vidro para a correcta evacuação do seu terraço, foi realizada a restauração 
das suas fachadas exteriores, da torre e do seu pátio. A delicada intervenção inclui tratamentos de 
limpeza, consolidação, restauração e protecção das diferentes superfícies e elementos ornamentais, 
dependendo dos diferentes materiais presentes na fachada e do seu estado de conservação. 
Granito, pedra Novelda, gesso, detalhes requintados em cerâmica vidrada, latão e bronze, 
bem como a grande variedade de trabalho em madeira resultante da capacidade criativa da 
Palacios são o resultado das mãos competentes e especializadas da nossa equipa qualificada. 



Círculo de Bellas Artes, Alcalá 42
Madrid, Espanha



Casa Matesanz
Madrid, Espanha

A arquitetura imperdível do século XX, como Gran Via 27, de design influenciado pela Escola de 
Chicago, requer ser reabilitada com técnicas e empresas apropriadas, porque em fachadas e 
recantos imprevistos aparecem elementos singulares criados pelo grande arquiteto Antonio Palacios 
com mestres artesãos que angariou na sua trajetória. Reforços estruturais e novas distribuições, 
instalações de canalizações, eletricidade, telefonia, dispositivos de combate a incêndios, 
climatização, telecomunicações e elevadores, pavimentos de pedra natural e soalhos de madeiras 
nobres e revestimentos interiores completaram a sua atualização, mas recuperando a sua decoração 
original e funcionalidade, destacando a substituição dos vidros curvos dos seus belos miradouros 
instalados durante a Guerra Civil com formas poligonais no traçado das caixilharias. A propriedade 
voltou a confiar em nós para levar a cabo uma adequação do edifício Matesanz à normativa 
contra-incêndios e instalar a nova iluminação singular. Por último, renovou-se a imagem do edifício.



Casa Matesanz
Madrid, Espanha



Atocha 8-10
(em curso) Madrid, Espanha

Na Calle de Atocha de Madrid, estamos a realizar obras de remodelação integral destes dois edifícios 
localizados junto à Igreja de Santa Cruz. Esta intervenção inclui a execução de demolições específicas 
em elementos estruturais, equipamento e carpintaria, bem como pavimentos e revestimentos, 
com a complicação de que as lajes entre os dois edifícios não estavam ao mesmo nível, pelo que 
optámos por um sistema de remoção de destroços por correias transportadoras que minimizou 
os inconvenientes, optimizou os tempos de execução e conseguiu um menor impacto nesta rua 
movimentada. Posteriormente, foram realizados trabalhos de reforço estrutural através de conectores 
de laje e camadas de compressão e a substituição de elementos estruturais danificados, bem como 
a execução de todos os revestimentos e acabamentos interiores e a disponibilização completa de 
todas as instalações, incluindo a construção de dois elevadores.



Atocha 8-10
(em curso) Madrid, Espanha



Atocha, 40
Madrid, Espanha

Reabilitação integrante do edifício que dá para as ruas Atocha, 40 e 
Magdalena, 27 para adequá-lo a casas de alta qualidade e melhorar a 
sua acessibilidade. Os trabalhos dividiram-se em duas fases começando 
pela demolição, o esvaziamento do interior, o reforço estrutural de vigas, os 
pés direitos e a substituição de muros enquadrados e forjados em madeira 
no imóvel que dá para a Magdalena 27, e continuando com o da Atocha 
40, actualmente em execução. Mantiveram-se as técnicas tradicionais 
e trabalhos artesanais para as estruturas de madeira, conservando e 
restaurando os elementos característicos como as fachadas e locais 
protegidos do centro de tecidos que dá para a rua Atocha ou a escada 
imperial de acesso ao imóvel.



Atocha, 40
Madrid, Espanha



Hotel em Bajada de Pozo Amargo
(em curso) Toledo, Espanha

Remodelação integral no centro histórico de Toledo, um Património Mundial, de vários edifícios 
classificados para utilização como hotel de quatro estrelas com 67 quartos e spa. A nossa equipa 
interdisciplinar levou a cabo as escavações necessárias -recobrindo as cisternas enterradas com 
fundo de cisterna-, os alicerces e a consolidação estrutural - com menção especial para a realizada 
nos cofres-, com trabalhos em betão, elementos metálicos ou madeira laminada de todo o complexo 
incluindo o seu envelope. O âmbito inclui também o escoramento, recuperação, catalogação 
e conservação de elementos históricos, bem como a estabilização das fachadas, para permitir 
condições de segurança adequadas e executar com o rigor e controlo necessários, o resto dos 
trabalhos de instalação, bem como todos os acabamentos que estão actualmente a ser executados, 
para o arranque do hotel.



Hotel em Bajada de Pozo Amargo
(em curso) Toledo, Espanha



Bailén 37
Madrid, Espanha

Reabilitação integral deste edifício situado numa das zonas mais antigas da cidade. A intervenção 
nos mais de 2.185 m2 construídos consistiu na realização de escoramentos e reforços estruturais em 
lajes e vigas de madeira, a reparação e o restauro dos núcleos de acesso e escadas do edifício 
igualando a cota de limpo entre ambos como melhoria da acessibilidade, a execução de novos 
acabamentos em vivendas de alto standing e renovação integral das instalações. Restauram-se 
os elementos ornamentais do núcleo de escadas e a fachada protegida, mantendo os ofícios 
artesãos originais e também se substituem as carpintarias por novas para optimizar a eficiência 
energética do edifício.



Bailén 37
Madrid, Espanha



Puerta del Sol 9
(em curso) Madrid, Espanha

Os trabalhos neste edifício, parte da paisagem da Puerta del Sol de Madrid, incluem a remodelação 
completa do edifício. É de salientar o trabalho na estrutura da madeira, onde são utilizados três 
tipos diferentes de madeira: madeira serrada para a substituição de pernas rectas e corridas, 
madeira laminada para vigas e vigas de carga, e madeira micro-laminada para os aumentos de 
secção devido à modificação do sistema de suporte de carga. As aberturas interiores originais 
foram recuperadas, a estrutura metálica das instalações foi reforçada e foram incorporados novos 
pilares com fundações baseadas em estacas e microestacas. Os cofres de tijolo nas caves estão 
também a ser restaurados e o envelope térmico está a ser melhorado através da incorporação de 
isolamento térmico. As fachadas com protecção singular são restauradas através da substituição da 
carpintaria. O âmbito da obra incluiu a intervenção estrutural e a restauração dos interiores da Casa 
Labra, pelo que a execução das obras foi adaptada às necessidades deste restaurante histórico. 



Puerta del Sol 9
(em curso) Madrid, Espanha



Santa Catalina 7
Madrid, Espanha

Reconstrução na totalidade do interior e mudança de uso de um 
imóvel de 4.700  m², com reforços de fundações, vigas, vigotas e pés 
direitos, demolindo e reconstruindo as lajes. Dotou-se o edifício de novas 
distribuições, com gabinetes, cafetaria, ginásio, sauna, salas de projeções 
e audição, sala de aulas, etc, assim como de novas instalações, com uns 
excelentes acabamentos e mobiliário.  A obra, com um excepcional prazo 
de execução comprometido e cumprido de 70 dias naturais! Em cinco 
turnos durante os sete dias da semana, é um exemplo singular da nossa 
capacidade de logística em obras de reabilitação.



Santa Catalina 7
Madrid, Espanha



Posada del León de Oro
Madrid, Espanha

Intervenção integral para acondicionamento de um hotel no centro 
histórico de Madrid, com trabalhos de renovação e reforço estrutural; 
consolidação arqueológica na muralha cristã do século XII, construída 
como uma ampliação dos restos murais do século IX de origem muçulmana, 
inclusive remodelagem do telhado; reboco de fachada e substituição de 
caixilharias e serralharias; reconstrução de tubagens originais de abóbada 
cerâmica; instalação de dois elevadores; renovação de pisos; restauro de 
escada e dotação de instalações de iluminação; calefação mediante 
radiadores e piso radiante; ar condicionado; placas solares; proteção de 
incêndios e telecomunicações.



Posada del León de Oro
Madrid, Espanha



Santa Ana 8
(em curso) Madrid, Espanha

Reforma integral deste edifício residencial, localizado no coração do antigo bairro de Madrid, no 
limite histórico da antiga vedação Felipe II. Esta intervenção compreende a consolidação e reforço 
estrutural, a remodelação completa das instalações, áreas comuns e habitações, bem como a 
restauração da fachada e coberturas. É de salientar o trabalho sobre a estrutura de madeira 
característica dos sistemas históricos de construção de Madrid (substituição dos pés direitos, vigas, 
corridas e reforço da forja), e a casuística especial da execução da obra, que se realiza sem a 
expulsão dos vizinhos. Ao termos as nossas próprias equipas multidisciplinares, conseguimos ajustar o 
planeamento à casuística da obra, à elevada qualidade dos acabamentos exigidos e aos problemas 
particulares do enclave. Para além de ser uma rua muito movimentada, as obras são abordadas 
com o maior cuidado e minimização de inconvenientes para o meio envolvente.



Santa Ana 8
(em curso) Madrid, Espanha



Real Compañía Asturiana de Minas
Madrid, Espanha

Este magnífico edifício, antiga sede da Real Companhia Asturiana de 
Minas, na Plaza de España de Madrid, destaca-se porque tanto os 
telhados, os grupos escultóricos e resto de elementos ornamentais das 
fachadas -balaustradas, mansardas, consolas, molduras, etc- como a 
decoração interior, com tetos patinados e pinturas alegóricas, estão 
realizados em zinco, o que o converte num edifício único no mundo, cuja 
beleza foi recuperada pela nossa empresa. A reabilitação completou-
se com intervenções no interior do edifício protegendo e adequando 
os espaços interiores com um espaço diáfano para o seu posterior uso, 
mantendo à vista a estrutura metálica que constitui um grande exemplo 
da arquitetura industrial do século XIX.



Puerta del Sol 3
Madrid, Espanha

Para esta propriedade na Puerta del Sol central em Madrid, KALAM realizou a remodelação completa 
para a mudança de utilização de apartamentos residenciais para apartamentos turísticos. No 
exterior, os trabalhos incluem a substituição de toda a carpintaria exterior e persianas por outras 
em madeira dura com ruptura de ponte térmica, bem como a substituição da carpintaria interior 
por outras em alumínio com vidro resistente ao fogo para cumprir os regulamentos de sectorização. 
O telhado plano está a ser remodelado para o tornar passível de passagem. No interior, estão 
a ser realizados trabalhos para melhorar a estrutura com a intervenção pontual de reforço das 
estruturas e lajes, e a distribuição dos apartamentos está a ser adaptada através da substituição e 
criação de novas paredes divisórias e da renovação de todos os revestimentos de acabamento. A 
remodelação foi completada com a implementação de um sistema de ar condicionado baseado 
na energia aerotérmica. 



Loja emblemática no sector da moda
 Barcelona, Espanha

Goa Invest encomendou-nos la restauração de interiores e fachadas da casa estudo do pintor 
Ramon Casas, projetada em 1899 pelo arquiteto Antoni Rovira i Rabassa, para a sua adequação 
ao uso comercial respeitando o seu valor histórico. Destacamos a importância da coordenação e 
ajuste das nossas equipas para os objetivos e prazos do projeto. Exigência, qualidade, segurança 
e eficiência são as diretrizes partilhadas numa execução na qual a nossa agenda recuperou a 
beleza do seu interior com a intervenção em todos os elementos artísticos e artesanales como 
revestimentos em grafite, artesanais e carpintarias de madeira - devolvendo as madeiras nobres à 
cor de origem - solados de mosaico, dourados de molduras de tetos, a arcada com colunas em 
espiral, a escada principal e a chaminé pétrea ornamentada, entre outros. Em complementaridade 
a estes trabalhos, restaurou-se a fachada interior que partilha o coração de maçã com Casa Milà 
(La Pedrera), de Gaudí.



Loja emblemática no sector da moda
 Barcelona, Espanha



General Electric
Barcelona, Espanha

Reabilitação integral do edifício propriedade da patrimonial General Electric 
com reforço estrutural, substituição parcial de lajes, acondicionamento 
interior e acabamentos. Restauramos a tribuna e balaustradas mediante 
estruturas de aço inoxidável, moldagem in situ e confeção de moldes com 
argamassas para recuperar as formas originais, cornijas e frisos; persianas 
de tipo portadas e tratamento de serralharia nas varandas, consertando 
e recuperando as peças deterioradas. Na cobertura formaram-se novas 
mansardas de ardósia, reabilitando os torreões com substituição da 
estrutura metálica de suporte e colocação de ardósia nova.



Marqués del Duero 3
Madrid, Espanha

Na remodelação integral deste edifício nos arredores da Puerta de Alcalá, 
em frente aos jardins do Palácio de Linares e junto ao Palácio Zabálburu, foi 
excluída a utilização de ferro na grande consolidação estrutural realizada, 
intervindo sobre toda a madeira através da recuperação com prótese 
beta ou a substituição completa de pernas rectas, corridas e vigas. Após 
a demolição e subsequente reconstrução das lajes do pavimento, foram 
efectuadas a renovação das instalações, toda a rede de drenagem 
horizontal, pavimentos, azulejos, parquet, estuque, pintura e a renovação 
de seis pátios, telhado, fachada, escadaria, portal e elevador.



Ordem Oficial dos Médicos
Madrid, Espanha

Restauro da Ordem Oficial dos Médicos de Madrid (I.C.O.M.E.M.) situado 
na Rua Santa Isabel, 51, declarado Bem de Interesse Cultural em 1997. 
Restauraram-se as suas fachadas principais e interiores do pátio da maçã, 
jardim Cajal e o pátio interior de congressos mediante a execução de 
revestimentos tradicionais com acabamento à catalã, marcando o 
desmanche mediante plinto, a reconstrução de muros falsos, vedações e 
molduras, a reunião de alvenarias e o restauro de cornijas. Nas coberturas, 
reabilitaram-se completamente as de telha cerâmica curva dos edifícios 
principais e cafetaria, substituindo ou reforçando mediante a prótese beta, 
os elementos estruturais deteriorados.



Arcada Sudoeste de Nuevos Ministerios
Madrid, Espanha

Reabilitação do ramo Sudoeste da Arcada do complexo de Nuevos 
Ministerios mediante a demolição e posterior reconstrução das suas 
coberturas superiores executando uma nova impermeabilização, 
restaurando as juntas de dilatação e reparando as zonas de desaguamento 
e condutas. Realizou-se a limpeza dos paramentos do ladrilho, da abóbada 
de canhão e a pedra de calcário mediante água a pressão, projeção 
de árido, silicato de alumínio e esferas de vidro, segundo cada caso, 
aplicando tratamentos biocidas e de consolidação. As gretas estabilizadas 
nas zonas de ladrilho, encheram-se com argamassa de reparação mineral 
e colocaram-se enxertos de granito e cal nos volumes perdidos.



Serrano 135
Madrid, Espanha

Restauro integral deste imóvel isento de 1968 situado na emblemática 
rua Serrano para a sua remodelação para sucursal correspondente 
da Radiotelevisão Alemã em Espanha. Os trabalhos compreendem a 
actualização das instalações e acabamentos, bem como a redistribuição 
interior para a optimização dos espaços destinados a escritórios. Da mesma 
forma, intervém-se na melhoria da acessibilidade do edifício no piso térreo, 
de forma a cumprir com as normas em vigor, e realizando intervenções de 
remodelação das áreas exteriores tais como a alteração de pavimentos 
ou a instalação de iluminação exterior. A obra realizou-se num prazo muito 
curto, coordenado e controlado de modo a minimizar interferências e 
impactos à utilização do imóvel.



Serrano 135
Madrid, Espanha



Goya 103
Madrid, Espanha

Após uma rigorosa seleção de construtoras por uma propriedade muito experimentada na gestão 
de imóveis, Kalam foi adjudicatária da reabilitação deste edifício que incluía a construção de um 
novo andar e o seu telhado plano. Realizou-se a distribuição de novas arrecadações e instalou-se 
um elevador no pátio comunitário, remodelando a escada e a zona de acessos. Também foram 
feitas novas instalações, renovando as tubagens e eliminaram-se as humidades de caves e espaços 
comerciais. Restauraram-se a fachada principal, os paramentos do pátio e a serralharia. Conseguiu-
se levar a bom termo a pretensão do projeto de fazer uma elevação mimética e realizá-la sem 
desalojamentos, com pleno funcionamento do edifício, sem interromper as tarefas quotidianas dos 
habitantes da propriedade.



Goya 103
Madrid, Espanha



Rey 12
San Lorenzo de El Escorial, Espanha

Obras neste edifício histórico do século XVII, na cidade de San Lorenzo del 
Escorial, um município declarado Sítio de Interesse Cultural sob a categoria 
de Sítio Histórico, e distribuído em instalações comerciais mais dois andares 
de habitação. Os trabalhos consistiram no esvaziamento completo do 
edifício com a consolidação estrutural das fundações, fachadas e nova 
estrutura interior dos pórticos metálicos e lajes colaboradoras baseadas 
na estrutura de granito do rés-do-chão. Reconstrução do telhado e beiral, 
canalização, abastecimento e drenagem, instalações eléctricas e de 
telecomunicações e restauro das fachadas com sistemas tradicionais de 
reboco.



Costanilla de San Andrés 4
Madrid, Espanha

Consolidação estrutural nesta antiga casa-palácio datado de 1710, 
localizada na popular Costanilla de San Andrés. Foi realizada uma 
inspecção exaustiva para verificar o estado da estrutura, um sistema 
de construção tradicional do século XVIII composto por paredes mistas 
de madeira e tijolo, detectando a existência de insectos xilófagos que 
tinham causado a degradação das vigas, dos pés direitos e das escoras 
de madeira ao longo do tempo. Foi efectuada uma intervenção parcial 
ou total nas áreas afectadas através de reforços metálicos ou substituição 
de elementos de suporte de carga, dependendo do grau de deterioração, 
e foram aplicados produtos de protecção especial nas áreas que não 
tinham sido tratadas.



Libertad 6
Madrid, Espanha

Reforma integral deste antigo edifício situado no histórico bairro de Chueca, 
em Madrid. As nossas próprias equipas realizaram trabalhos de reforço 
estrutural e de renovação em várias partes do complexo arquitectónico. 
Os pares de telhados e caleiras deterioradas foram substituídos numa base 
ad hoc, e as saias foram retocadas para completar a intervenção no 
envelope superior do edifício. As fachadas foram restauradas, limpando os 
bordos da forja, que se encontravam num estado avançado de corrosão, 
instalando novos babetes de zinco em redor do perímetro, refazendo 
as imposições e os caixilhos das janelas e aplicando uma tonalização 
cromática baseada em tintas pliolite.



Palma 49
Madrid, Espanha

Reforma integral deste edifício localizado no distrito central de Malasaña 
onde as nossas equipas de carpintaria, dado o estado de conservação do 
complexo, efectuaram a substituição da estrutura de madeira, mantendo a 
mesma tipologia de construção, baseada em paredes de meia esquadria. 
Procedeu-se à demolição e subsequente reconstrução das lajes do 
chão, paredes divisórias, revestimento e acabamentos interiores, todas 
as instalações do edifício foram adaptadas, e o pátio, telhado e beiral 
foram renovados. Para o restauro das fachadas, foram utilizadas técnicas 
de limpeza e de restauração de elementos ornamentais.



Duckloe and Bros.
Portland, Pennsylvania, Estados Unidos

Uma grande parte da parede de tijolo sul existente é danificada por 
infiltrações constantes de água do telhado do vizinho e está a fazer com 
que a parede se curve. Fomos encarregados de estabilizar o edifício 
instalando escoras temporárias com vigas I de alumínio nas fachadas 
norte e sul, amarradas com cabos de aço e escoras através dos pisos 
tensionados com estrelas e placas decorativas. Também construímos uma 
parede de escoramento em todos os pisos para apoiar as vigas, vigas e 
treliças de telhado apodrecidas, enquanto a demolição da parede de 
tijolo existente e a construção de uma nova parede CMU com ancoragem 
estrutural às restantes paredes, vigas de piso e vigas e treliças de telhado.



Duckloe and Bros.
Portland, Pennsylvania, Estados Unidos



Instituto Helder Neto
Namibe, Angola

Remodelação integral do complexo pertencente ao Instituto Helder Neto localizado no Namibe 
para o Ministério das Pescas angolano. Foi realizada uma intervenção completa no edifício principal: 
suporte estrutural utilizando técnicas de micropiling, restauração das fachadas com Sistema de 
Isolamento Exterior (SATE), reconfiguração dos espaços interiores e adaptação das instalações. As 
actuais oficinas e edifícios auxiliares são completamente demolidos para construir novos, maiores 
para albergar a cafetaria, salas de aula e oficinas. Finalmente, o complexo foi dotado de todo o 
equipamento necessário (simuladores, laboratórios de química e física, salas de máquinas, etc.) e 
foi instalada uma piscina para exercícios de salvamento, adaptando os espaços exteriores às novas 
necessidades do complexo.



Instituto Helder Neto
Namibe, Angola



Centro Pompidou
(em curso) Paris, França

No Centro Pompidou, estamos a renovar a sua biblioteca para melhorar 
as condições de acolhimento dos utilizadores e melhorar a utilização dos 
diferentes espaços. O centro mantém uma actividade plena nos diferentes 
níveis, acolhendo o público durante a execução da obra. A nossa equipa 
realizou a remodelação completa do Nível 1 e a instalação de espaços e 
serviços acessíveis no Nível 2, a criação de pequenos volumes polivalentes, 
a pintura de uma grande parte do complexo, a introdução de toques 
de cor para acompanhar a sinalização do centro, a actualização da 
sinalização para optimizar os fluxos de tráfego e a melhoria das condições 
dos espaços de trabalho, incluindo o mobiliário necessário nas diferentes 
áreas.



Teatro le Dôme
Saumur, França

O Théâtre Le Dôme é um dos edifícios emblemáticos da cidade de Saumur, 
juntamente com a cúpula de Ardilliers, o castelo, os 3 pináculos da igreja 
de Saint-Pierre, a antiga Câmara Municipal e a igreja de São Nicolau. Um 
teatro de estilo italiano num local espectacular nas margens do rio Loire, 
cujo vale foi declarado Património Mundial pela UNESCO em 2000. Os 
profissionais da KALAM estiveram envolvidos na sua reabilitação, realizando 
trabalhos de restauração dos telhados de ardósia, incluindo a delicada 
restauração ou substituição de todos os elementos de protecção de zinco 
nas cumeadas e cornijas.



Marechal Joffre 6
Versailles, França

Este edifício residencial neo-clássico, datado da época de Luís XVI, está 
situado no limite do Parc de Versailles que, juntamente com o Palácio, foi 
declarado Património Mundial pela UNESCO em 1979. O trabalho realizado 
pelos artesãos de KALAM consistiu em restaurar e restaurar ao seu estado 
original as fachadas principais, as de frente para a rua e os telhados 
de ardósia, incluindo a reintegração ou recuperação das partes mais 
deterioradas. A elevada qualidade do trabalho aqui realizado levou-nos 
a ganhar o Primeiro Prémio de Restauração da Villa de Versailles de 2016.



Palazzo Bocconi
Roma, Itália

Estudos prévios do estado de conservação e intervenção em cornijas e 
coroamento para Goa Invest neste imóvel, dos mais visitados da Vía del 
Corso em Roma, o Palazzo Bocconi, um dos primeiros grandes armazéns 
construídos em Itália no século XIX, situado nesta dinâmica e comercial 
rua no número 189. Os trabalhos consistem na revisão pormenorizada e 
remoção de elementos degradados, assim como a selagem pontual da 
protecção de chumbo da cornija e elaboração de mapas de identificação 
de patologias, tudo sob uma eficiente coordenação de logística e meios 
auxiliares para adaptarmos as necessidades do cliente e da localização.



Teatro Benno Besson
Yverdon-les-Bains, Suíça

O Teatro Benno Besson foi construído em 1898. Foi originalmente concebido 
para ser utilizado como casino, seguindo o modelo neobarroco do modelo 
de Monte Carlo. Um século mais tarde foi rebaptizado em homenagem 
ao famoso actor suíço nascido na cidade onde se encontra, Yverdom-
les-Bains. O edifício sofreu numerosas renovações e restaurações antes 
de atingir o seu estado actual. Nesta ocasião, os artesãos de KALAM 
realizaram a execução em oficina de elementos de cobertura metálica 
e ornamentos arquitectónicos para todos os telhados do edifício, que 
também são formalizados sob a forma de um sistema de telhados.



Estação de São Francisco de Mostazal
Mostazal, Chile

A construção da Estação de São Francisco de Mostazal começou em 1860 e foi concluída em 1861, 
o ano da sua inauguração oficial. Consiste num volume rectangular, rodeado por corredores com 
pilares octogonais de madeira sobre uma base de pedra talhada e arcos ornamentais com molduras 
de estilo clássico. O edifício original foi declarado monumento nacional em 1981. A intervenção de 
400 metros quadrados inclui a recuperação global do edifício, que tinha ficado em estado de ruína 
devido ao terramoto de 2010. A equipa KALAM realizou trabalhos estruturais, incorporando novos 
elementos, e reposicionando e restaurando os elementos de madeira originais. Foi construído um 
novo volume para albergar os serviços associados ao edifício. Vale a pena destacar a restauração 
integral dos elementos ornamentais e singulares das suas fachadas e do pórtico histórico, que dá 
acesso à plataforma ferroviária.



Palácio Pereira
Santiago, Chile

Kalam efetua a recuperação deste emblemático palácio situado no coração de Santiago, que 
passará a ser a sede permanente da Direção de Bibliotecas Arquivos e Museus e do Conselho de 
Monumentos Nacional. A planta do Palácio é única no Chile: está organizada em torno de uma 
galeria com forma de cruz latina, com teto vidrado e armação de ferro fundido. Foi declarado 
Monumento Histórico em 1981 e, apesar do abandono sofrido nos últimos anos, conta ainda com 
importantes vestígios da decoração original em gesso assim como da policromia original das 
fachadas neoclássicas em ocres, brancos, cinzentos e damascos, oculta por recobrimentos de pintura 
posteriores. As obras incluem a consolidação e reparação estrutural do edifício, a recuperação 
dos interiores e a restauração da envolvente, trabalhos nos quais participam um vasto grupo de 
profissionais e restauradores especializados com o objetivo de acondicionar o edifício à sua nova 
utilização e devolver à cidadania este icónico palácio.



Palácio Pereira
Santiago, Chile



Palácio Pereira
Santiago, Chile



Os trabalhos realizados centraram-se, nesta primeira etapa, nas claraboias que permitem a passagem 
da luz às salas principais da biblioteca, incluindo a cúpula que adorna a fachada principal e a 
que ilumina o Salão Bicentenário. A intervenção era necessária para garantir a impermeabilização 
do edifício, que apresentava abundantes bolsas e infiltrações de água por envelhecimento e 
degradação das estruturas metálicas, para além de fissuras e deficiências na selagem dos vidros, 
submetidos a um constante stress térmico. Nos trabalhos nas cobertas, as condições climatéricas 
e as características da habitação, obrigaram-nos a apertar as medidas de segurança, tanto no 
exterior como no interior do edifício, por se haver mantido a atividade normal nas salas onde houve 
intervenção durante todo o processo. Na restauração, corrigiram-se os defeitos da estrutura e 
aplicou-se uma capa de anticorrosivo e pintura de recobrimento de poliuretano e colocaram-se 
os novos vidros.

Biblioteca Nacional
Santiago, Chile



Palácio Álamos
Santiago, Chile

Os profissionais da Kalam efetuaram a restauração do Palácio Álamos, um claro exemplo do ecletismo 
que integra o estilo classicista, Art Nouveau e Beaux Arts, próprios desta época na arquitetura 
senhorial da cidade de Santiago. O edifício, projetado por Alberto Álamos e Humberto Bravo no 
início do século XX, recuperou a sua beleza para ser desfrutado pelos vizinhos do bairro de Yungay 
e foi convertido em centro comunitário. A intervenção incluiu a restauração da totalidade do seu 
interior, recuperando passagens, revestimentos, madeiras e elementos ornamentais dos espaços, 
incluindo as belíssimas janelas da escadaria principal e os terraços abertos do último piso. As fachadas 
foram restauradas, com os seus magníficos trabalhos em ferro modernistas nos pórticos, nas grades 
da entrada e nas varandas. Respeitou-se a imagem original do edifício, muito desvirtuada devido 
aos sismos e a intervenções anteriores, sendo todos os trabalhos desenvolvidos pela equipa de 
artesãos da empresa no Chile.



Palácio Álamos
Santiago, Chile



Palácio Álamos
Santiago, Chile



Museu Marítimo Nacional
Valparaiso, Chile

O Museu Marítimo, denominado oficialmente Edifício Almirante Luis Uribe Orrego, foi inaugurado 
em 1893 e foi declarado Monumento Nacional, na categoria de Monumento Histórico, em 2012. 
A intervenção efetuada nesta primeira etapa pela Kalam inclui os trabalhos necessários para 
a reparação e reforço da cobertura numa superfície aproximada de 1584 m2. Estes trabalhos 
consistiram no desarme e retirada das cobertas, reforço e consolidação das armações existentes, 
para além da substituição das placas da coberta, algerozes e canos de condução da água da 
chuva. Atuou-se convivendo com a atividade diária do Museu, apertando as medidas de segurança 
e proteção perante condições meteorológicas adversas. Para além disso, colocaram-se corta-fogos 
nas esquinas e reforçou-se o corredor sudoeste, recuperando os desvios estruturais existentes por 
problemas de sobrecarga da coberta.



Palácio Cousiño
Santiago, Chile

Este emblemático edifício, ícone da Belle Époque, encontrava-se encerrado devido aos danos 
sofridos durante o terremoto de 2010. O edifício foi gravemente afetado por desmoronamentos de 
tribunas, cortes e desabamentos de arcos. Na intervenção deu-se prioridade à estabilidade estrutural, 
incorporando uma nova correia de amarração no coroamento, para além da consolidação de 
arcos, fissuras e fixação de elementos decorativos, incluindo as belas cerâmicas de faiança italiana 
que decoram as fachadas. A nossa equipa de restauradores trabalhou durante toda a obra para 
recuperar fragmentos originais de cerâmica e gesso caídos e reproduzir outros definitivamente 
perdidos. Recuperou-se o cromatismo original das fachadas, após um estudo detalhado das 
capas pictóricas sobrepostas, juntamente com o mármore exterior do rodapé, estrutura e vidros da 
estufa, pórtico da entrada e outros elementos singulares. Para além do edifício principal, também 
se interveio noutras dependências anexas, tal como o edifício de administração ou o de serviços.



Palácio Cousiño
Santiago, Chile



Palácio Rioja
Viña del Mar, Chile

O Palácio Rioja, um edifício bastante emblemático do Chile, declarado Monumento Nacional em 
1985, funciona atualmente como Museu das Artes Decorativas após uma profunda intervenção 
realizada por Kalam. A restauração incluiu a intervenção nas fachadas e a recuperação integral 
da sua rica decoração interior, clássica e rococó, mármores, madeiras, rebocos, estuques e 
magníficos dourados na decoração dos seus salões principais. Os trabalhos realizados contemplaram 
intervenções em todo o conjunto, inclusive nas coberturas, combinando técnicas de construção 
tradicionais com uma adaptação e atualização das instalações de acordo com as normas vigentes 
e a utilização do edifício, para além de um importante trabalho de consolidação estrutural. Também 
se desenvolveu o projeto paisagístico em redor do palácio. Durante os trabalhos, foram criados 
escritórios in situ, o que ajudou a envolver os técnicos locais no processo de restauração.



Palácio Rioja
Viña del Mar, Chile



Palácio Rioja
Viña del Mar, Chile



Palácio Rioja
Viña del Mar, Chile



Palácio Vergara
Viña del Mar, Chile

Kalam está a efetuar a restauração deste Palácio de estilo neogótico veneziano projetado pelos 
arquitetos Ettore e Alejandro Petri, localizado em Viña del Mar e declarado Monumento Nacional, 
para lhe devolver o seu esplendor e funcionalidade e adaptá-lo à sua nova utilização como Museu 
de Belas Artes. A intervenção inclui trabalhos na envolvente e no seu interior, seriamente danificados 
pelo último sismo de grande magnitude de 2010. Na restauração das fachadas, juntamente com a 
eliminação de revestimentos sobrepostos, os nossos mestres artesãos restituem a sua ornamentação 
mediante técnicas de moldagem, reproduções e molduras corridas. Paralelamente, está-se a 
trabalhar na estrutura na cobertura de madeira e na reposição da cobertura exterior de modo a 
garantir a impermeabilidade do imóvel. No interior, está-se a recuperar a estabilidade estrutural, 
danificada pelos efeitos nocivos da humidade e os insetos xilófagos, substituindo-se as traves e as 
vigas em mau estado juntamente com a renovação das instalações.



Palácio Vergara
Viña del Mar, Chile



Teatro Municipal
Iquique, Chile

Edifício localizado na região de Tarapacá no Chile, construído em 1889 e declarado Monumento 
Histórico em 1977. É um edifício de estilo clássico com um forte sotaque renascentista, construído 
inteiramente em madeira, principalmente em pinho do Oregon. Destaca-se a sua fachada norte de 
grande riqueza plástica e ornamental, emoldurando a praça Prat, a principal praça da cidade. A 
equipa de restauradores de KALAM, na primeira fase de trabalho no Monumento Histórico, interveio 
com a gestão integrada de pragas e o registo, inventário e classificação de objectos e peças de 
arte localizados no interior do edifício nos seus três níveis, mezzanino e cave. Uma vez identificados 
os elementos de valor, os objectos são retirados do interior do edifício com o objectivo de preparar 
o teatro para o restauro das fachadas e a reabilitação integral do edifício, que está actualmente
em curso.



Teatro Galia
Lanco, Chile

Imóvel edificado integralmente em madeira entre 1943 e 1945 com influência Art Decó construído 
com sistema “baloonframe”. Depois de vários anos em desuso por iniciativa municipal, a Kalam 
realiza os trabalhos de restauro integral e valorização, com o objetivo de o reabilitar para acomodar 
expressões artísticas municipais. A obra contempla o manuseio integral de pragas e a estabilização 
estrutural geral, incluindo a substituição da secção inferior de pés direitos afetados por patologias 
derivadas da presença de humidade permanente. A musealização de um projector de cinema, a 
recuperação das pinturas murais, localizadas nas laterais da cabeceira do cenário; do conjunto de 
assentos com suportes metálicos originais do edifício; e as chapas simples de madeira ornamental, em 
conjunto com a construção de um novo volume para albergar espaços de exposição; devolverão 
a utilização, dignidade e beleza ao edifício.



Teatro Metro
María Elena, Chile

O Teatro Metro, projetado por arquitetos da Metro Golwyn Meyer para as atividades de lazer dos 
“pampinos”, foi declarado Monumento Nacional em 1999. Construído pela Compañía Salitrera Anglo 
Lautaro em 1948 na única cidade de extração de salitre do mundo que ainda continua habitada 
e em funcionamento. A crise da indústria do salitre e o terremoto sofrido em 2007 obrigaram ao 
seu encerramento, perante o risco de desmoronamento da cobertura semicircular. Os trabalhos 
realizados pelos mestres e técnicos especialistas da Kalam, incluem a estabilização e consolidação 
estrutural do edifício, o melhoramento do piso, a restauração das cadeiras originais, das esculturas 
da fachada e a renovação integral de todos os términos, incluindo pisos e tetos, para se lhe poder 
devolver a sua condição de espaço teatral e cinematográfico. Contará com uma capacidade 
para 488 espetadores e una infraestrutura totalmente renovada, incorporando uma pequena sala 
de exposição de material cinematográfico e uma loja de objetos relacionados com o imóvel.



Teatro Metro
María Elena, Chile



Antigo Teatro ENACAR
Lota, Chile

Edifício emblemático de betão armado e influência Art Decó desenhado pelo arquitecto Eduardo 
Knokaert e que data do ano 1953. O teatro localizado na cidade mineira de Lota faz parte da Zona 
Típica Sector Lota Alto declarada pelo Conselho de Monumentos Nacionais em 2014 por ser um sector 
representativo do auge da indústria do carvão no Chile. A Kalam realiza a recuperação integral 
do imóvel, executando reparações e reforços estruturais com fibra de carbono nos elementos de 
betão armado, que se encontravam gravemente deteriorados, produto da falta de manutenção 
do imóvel. Destaca o restauro de portas de madeira nativa e a reinstalação de poltronas no interior 
do recinto para reabilitá-lo no seu uso original. Um projeto de iluminação que destaca as linhas 
geométricas da fachada culmina com a valorização do imóvel.



Antigo Teatro ENACAR
Lota, Chile



Elevador de Monjas
Valparaiso, Chile

Elevador localizado sobre a colina com o mesmo nome, no bairro histórico de Valparaíso. Inaugurado 
em 1912 e declarado Monumento Nacional em 1998, o Elevador Monjas corresponde a um dos 16 
elevadores da cidade. Em 2012, depois de três anos sem estar em funcionamento, foi adquirido pelo 
Estado com o objetivo de ser recuperado e colocado em funcionamento como meio de transporte 
urbano. Os trabalhos contemplam o manuseio geral de placas, a intervenção das estações superior 
e inferior (ambas de uma arquitectura portuária simples), a melhoria estrutural das fundações, do 
plano de rolamentos, dos sistemas electromecânicos e das instalações de especialidade. Destaca-
se o restauro dos perfis das molduras e cornijas na fachada, bem como a réplica de elementos 
ornamentais decorativos através de moldes de borracha de silicone.



Casona de Quilapilún
Colina, Chile

A quinta do Fundo Quilapilún, construída em 1850, está localizada na comuna de Colina e é 
propriedade da empresa mineira Anglo American, que está a promover a sua recuperação. A sua 
arquitectura é representativa do estilo de vida rural do século XIX e foi declarada Monumento Histórico 
em 1981. Foi realizada a consolidação estrutural das paredes e do telhado, com a substituição de 
todos os elementos deteriorados originais. Ao mesmo tempo, são incorporadas novas construções 
para albergar serviços e salas de apoio aos recintos patrimoniais que contribuem para o seu bom 
funcionamento na sua reutilização como Centro Cultural. Projectos de paisagismo e arquitectura 
exterior são desenvolvidos na extensão da Casona ao norte, consolidando um novo pátio duro 
rodeado de colunas, com um parque infantil, um acesso e átrio para a capela, pátios de acesso 
e uma praça pavimentada para celebrações cívicas. 



restauração 
de fachadas
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reprodução de elementos ornamentais
Na nossa grande trajetória, 
de mais de 30 anos de 
trabalho e formação contínua, 
conseguimos ganhar a 
confiança dos organismos e 
entidades públicas e privadas, 
como os Ministérios da Cultura, 
Trabalho, Economia e Finanças, 
Negócios Estrangeiros e 
Cooperação ou Agricultura; 
Banco de Espanha e prestigiosas 
companhias de seguros. Uma 
experiência apreciada e 
reforçada pela intervenção 
em centenas de edifícios de 
comunidades de proprietários 
que apreciaram os nossos 
serviços.

Isto só é possível com uma 
equipa de técnicos qualificados, 
especialistas, restauradores, 
estucadores e ofícios, alguns 
deles perdidos, que Kalam 
se esforça por recuperar 
através do departamento de 
formação, cuja experiência e 
compromisso tornam possível 
a restauração de fachadas 
e coberturas com os meios e 
conhecimento adequados. Esta 
agenda estável abarca todos os 
campos de atuação, incluindo 
os artesanais, com reproduções 
arquitetónicas realizadas no 
nosso escritório ou a encanaria 
artística de zinco e chumbo.
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A estrutura de divisões de trabalho de Kalam 
permite realizar obras desde um foco integral. 
Graças a meios e agenda próprios, podemos 
dar uma resposta adaptada às necessidades 
de cada cliente. Intervenções na fachada, 
juntamente com a restauração dos espaços 
comuns do interior, com atenção aos detalhes 
e elementos singulares para hotelaria. Critério 
para resolver as patologias de edifícios de 
diferentes momentos históricos, incluindo as 
mais recentes em edificações do séc. XX, 
como na fachada de betão pré-fabricado 
da sede de Catalana Occidente, ou, ainda, 
melhorando o seu comportamento em edifícios 
singulares como o Colégio Mayor Cesar Carlos.
Destacamos, também, a nossa ampla 
experiência na melhoria da eficiência 
energética mediante o isolamento de fachadas 
e coberturas com distintos revestimentos e 
coberturas. Trabalhos que realizamos de forma 
significativa na remodelação de bairros junto 
a outros de atualização como supressão 
de barreiras arquitetónicas, renovação de 
instalações ou adequação de elementos 
comuns.
Nas páginas que se seguem, mostramos as 
intervenções realizadas para resolver patologias 
presentes em edifícios de diferentes épocas, 
materiais, grau de ornamentação ou tipo de 
uso. Os nossos técnicos, em conjunto com as 
Departamento de Apoio a Projetos (DAP) e de 
Segurança e Prevenção de Riscos, realizam 
sempre estudos específicos para assegurar a 
qualidade da execução e a correta gestão de 
todas elas.

1 e 2: Reprodução de ornamentos na fachada da 
Real Compañía Asturiana de Minas. 
3: Grafite na fachada em Ronda de San Antonio, 70, 
Barcelona.
4 e 5: Diferentes técnicas de limpeza de fachada de 
pedra.
6: Fachada da sede de Catalana Occidente.
7: Tratamento da fachada de ladrilho para o 
emblemático projeto dos arquitetos Herzog e de 
Meuron na CaixaForum de Madrid.
8: Trabalho de restauração e conservação da pedra 
da fachada na Catedral de Sigüenza.

Legenda das imagens

gestão integral





Sede do Banco da Espanha
Madrid, Espanha

Após mais de dez anos desde a nossa primeira intervenção no Edifício do Banco de Espanha, 
catalogado como Bem de Interesse Cultural, os proprietários voltaram a confiar na KALAM para a 
restauração dos 12.000m2 da sua fachada de pedra granítica de Alpedrete, pedra calcária de 
Alconera e mármore de Carrara, correspondentes ao Edifício Principal e ao Edifício de Ampliação 
de 1975. A restauração, projetada por Valentín Berriochoa, compreendeu a fixação mediante 
hastes em aço inoxidável e resinas epóxi das cornijas e modilhões de pedra, eliminando as galgas 
oxidadas que provocaram a fratura dos grandes silhares de pedra, a micro união e a selagem de 
gretas e fissuras, a junção de silhares e a restituição de volumes com argamassas epoxídicas, a 
limpeza e eliminação de eflorescências, a preconsolidação e a aplicação de pátinas e tratamentos 
antigrafitti nas paredes da fachada, assim como a incorporação de zinco no sistema das juntas 
belgas nas cornijas. Também se restauraram os elementos de ferro forjado.



Sede do Banco da Espanha
Madrid, Espanha



Banco da Espanha
Sevilla, Espanha

Entre os trabalhos realizados ao longo dos anos para o Banco de Espanha, 
na sua sede em Madrid, Saragoça e Santander, estamos a empreender o 
restauro das fachadas e a renovação da iluminação da sede de Sevilha, 
construída no primeiro terço do século XX, segundo um projecto do 
arquitecto Antonio Illanes del Río. A intervenção centra-se na limpeza a 
seco da fachada em alvenaria de pedra e na aplicação de um tratamento 
de superfície biocida, juntamente com a consolidação e recuperação 
de volumes de pedra por meio de costuras estruturais. É acabado com 
tratamentos de superfície para protecção hidrorepelente e anti-grafite, 
bem como a limpeza e restauração manual dos elementos decorativos 
em bronze e a instalação de nova iluminação ornamental.



Ministério das Finanças
Madrid, Espanha

Restauro da fachada da Calle Aduana e da varanda principal da Calle 
Alcalá pertencente à sede do Ministério das Finanças e da Administração 
Pública. O edifício foi construído como a Real Alfândega pelo arquitecto 
italiano Francisco Sabatini em 1761, encomendado por Carlos III. Em 1998 
foi declarado um Bem de Interesse Cultural na categoria Monumento. A 
intervenção consistiu na limpeza a seco, na reprodução de volumes de 
lajes de granito, imposições, janelas, balaustradas, ornamentos e bordos 
de lajes cantilever e na aplicação de consolidantes e argamassas de 
restauração. A impermeabilização e o pavimento da varanda principal foi 
realizada. Finalmente, as patinas cromáticas foram aplicadas e os tubos 
gota-a-gota foram substituídos.



Palácio do Senado
Madrid, Espanha

O edifício do Palácio do Senado, construído originalmente em 1558, 
funcionou como escola e convento antes da sua utilização actual 
ter sido estabelecida em 1837. Os trabalhos realizados consistiram no 
restauro da fachada norte.  Nesta intervenção, todas as superfícies foram 
completamente lascadas, e os tubos gotejadores foram descobertos e 
substituídos. As peças pré-fabricadas foram recuperadas por meio de 
moldes feitos nas nossas oficinas especializadas ou cosendo as peças 
em conjunto, dependendo do seu estado. Realizou-se um rendilhado 
tradicional com diferentes amostras de cor até se obter a tonalidade 
original e as projecções foram protegidas com zinco.



Ministério do Interior
Madrid, Espanha

KALAM realizou a restauração das fachadas e coberturas deste edifício 
residencial de 1900 no distrito de Chamberí. Em 1927 os arquitectos 
Gómez Mesa e Ruíz de la Prada Muñoz de Baena desenharam o corpo 
de entrada central, duplicando a fachada do edifício residencial para 
a sua mudança de utilização como Ministério do Trabalho, Comércio 
e Indústria. Actualmente, é a sede do Ministério do Interior. O trabalho 
realizado fez parte da remodelação integral desta organização, com a 
limpeza e consolidação de tijolos, gesso e, mais importante, elementos 
ornamentais, que foram protegidos, assim como as cornijas e imposições 
com novas coberturas de zinco, e os telhados foram reconstruídos com 
saias de telha plana.



Complexo Canalejas
Madrid, Espanha

Restauração dos mais de 7.000 m2 de fachada que compõem o Complexo Canalejas, sede do 
Four Seasons em Madrid, incluindo a fachada simbólica de Alcalá 14, um exemplo de arquitectura 
monumental ecléctica do século XIX, na qual a nossa equipa tinha trabalhado anteriormente. Os 
trabalhos consistem na limpeza a seco das fachadas por meio da projecção de diferentes abrasivos. 
A restauração de elementos de pedra é realizada através da reconstrução volumétrica de cornijas, 
imposições, balaustradas e elementos decorativos, tanto de pedra natural como artificial. Da mesma 
forma, é aplicada uma patina cromática de entonação em paredes restauradas e um tratamento 
protector de impermeabilização. A ferragem ornamentada é recuperada, bem como a decoração 
exterior do complexo com lanternas de globo e pináculos de zinco. Finalmente, as esculturas de 
cobre cobertas com folha de ouro que coroam o complexo foram restauradas.



Complexo Canalejas
Madrid, Espanha



Museu Arqueológico Nacional
Madrid, Espanha

Neste edifício construído em 1866, realizámos uma série de acções de 
emergência na fachada do Museu Nacional de Arqueologia. Tem um 
pórtico com uma dupla ordem de colunas com esfinges viradas para a Rua 
Serrano em Madrid, onde costuramos com varas de fibra de vidro e resinas 
epoxídicas, fendas seladas e elementos deteriorados consolidados, sob a 
supervisão do Ministério da Cultura e do Instituto Espanhol do Património 
Cultural. Foram também realizados trabalhos no Patio de la Virgen e 
Patio Grande, com trabalhos de limpeza, restauração de pedra e gesso 
tradicional e limpeza dos elementos de mármore e calcário decorativo 
da escadaria deste monumento declarado pelo Estado como Património 
de Interesse Cultural em 1983.



Palácio do Marquês de Gaviria
Madrid, Espanha

Antiga residência do Marquês da Casa Gaviria, este edifício, articulado em torno de dois pátios e 
aberto à rua, responde ao tipo de palácio renascentista italiano como os Farnese em Roma. KALAM 
realizou a intervenção na fachada deste edifício palaciano situado no centro de Madrid, que 
consistiu na restauração dos seus elementos ornamentais e arquitectónicos, tais como o brasão e as 
taças no topo da elevação, as capas, a cornija e os arredores das janelas. Limpeza e restauração 
das suas superfícies de pedra - sobre o frontão, imposições e colunas -, rebocos - com reparação de 
fendas -, e alvenaria - com o corte, reponto e reponto das peças em mau estado-. Foram colocadas 
protecções sobre os elementos salientes horizontais, chumbo sobre o frontão curvo e zinco sobre as 
cornijas, e foi aplicado um tratamento de impermeabilização respirável e incolor sobre as superfícies 
de pedra e tijolo. O trabalho é completado com uma revisão e recuperação das fechaduras e a 
incorporação de iluminação, instalações e sinalização, previamente desmontadas.



Sede CaixaForum
Madrid, Espanha

Por esta conhecida intervenção, sede da Fundação La Caixa em Madrid, 
assinada pelo estúdio suíço Herzog & de Meuron, arquitectos galardoados 
com o prémio Pritzker pela sua carreira profissional, recuperámos as 
fachadas de tijolo, memória da pré-existência industrial como a antiga 
central eléctrica Mediodía. Efectuámos a limpeza, consolidação, 
protecção, rebocos, betumação e patinas, entre outros trabalhos, bem 
como a formação de novas fachadas murais nas zonas inicialmente 
inexistentes e em molduras, juntamente com um meticuloso trabalho de 
recuperação de cornijas. Destacamos a execução de todo o processo 
de fabricação de moldes para obter tijolos de dimensões idênticas aos 
originais.



A Casa Encendida
Madrid, Espanha

A Fundação Caixa Madrid encarregou-nos o restauro das fachadas deste 
edifício situado entre as ruas Ronda de Valencia, Amparo e Valencia, 
nas quais procedeu-se à limpeza, reintegração dos tijolos de fachada 
e substituição das peças necessárias, para as quais se confecionaram 
diferentes amostras conseguindo uma perfeita mimetização com o original 
por parte dos nossos restauradores especializados, posteriormente foram 
aplicados  os tratamentos de consolidação e impermeabilização. Também 
se interveio nos pináculos e restantes elementos ornamentais da fachada, 
destacando o importantíssimo restauro do campanário original sobre o 
relógio.



Museu Thyssen-Bornemizsa
Madrid, Espanha

Antigo palácio do Pico della Mirándola e residência dos Duques de 
Villahermosa, este edifício de 1805 foi renovado para albergar a colecção 
de arte Thyssen-Bornemizsa e subsequentemente ampliado. Durante a 
execução destas últimas obras, restauramos as fachadas e telhados, 
recuperando a sua riqueza ornamental, para a qual foi necessário reconstruir 
todas as cristas e balaustradas. A nossa equipa da oficina fez os moldes e 
elementos necessários, restaurando o resto dos ornamentos, telhados de 
zinco, beirados, carpintaria, ferragens e decorações. Além disso, foram 
aplicados novos rebocos e revestimentos, e a nossa colaboração foi 
completada com a montagem dos novos telhados com telhas vidradas 
especificamente fabricadas para o efeito.



Callao Cinemas
(em curso) Madrid, Espanha

Em 1926, o arquitecto Luis Gutiérrez Soto projectou e construiu este edifício 
dedicado a projecções cinematográficas no coração da Plaza Callao. 
Neste, o seu primeiro grande trabalho em Madrid, concebeu um projecto 
monumental com linhas simples e proporções harmoniosas. KALAM realizou 
os trabalhos de restauro e conservação das fachadas exteriores deste 
cinema. O trabalho incluiu o restauro do reboco e esgrafito nas paredes, 
a substituição e reconstrução das molduras e cornijas danificadas, bem 
como o restauro das colunas, dos pináculos e dos desenhos arabescos. 
Finalmente, a carpintaria original em madeira, o sinal vertical e o trabalho 
do serralheiro nas fachadas e na torre de coroamento dos cantos serão 
reparados.



Intervimos neste emblemático edifício do arquitecto Pedro Muguruza localizado na emblemática 
Gran Vía de Madrid, sendo o primeiro edifício a utilizar tijolo exposto, formando um dos marcos 
reconhecíveis dos arredores da Plaza de Callao. A obra consistiu na restauração de mais de 9.200 
m2 de fachada exterior, pátios, parapeitos, ornamentos e balaustradas. As superfícies foram limpas 
para descobrir o estado real do suporte, a substituição dos tijolos deteriorados, a betumação das 
paredes de tijolo, a aplicação de sucessivas camadas de vidrado à base de hidróxido de cal com 
cargas de pigmentos naturais como entonação cromática, a consolidação das paredes rendidas 
utilizando consolidantes à base de silicato de potássio puro e cal natural com terra e minerais 
naturais, e a reconstrução dos ornamentos em risco de desprendimento, em muitos casos tornando 
necessário fazer moldes in situ para a sua reconstrução e a recuperação de volumes com terraços 
e ancorando-os ao substrato.  

Palacio de la Prensa
Madrid, Espanha



Palacio de la Prensa
Madrid, Espanha



Ombú
Madrid, Espanha

Realizámos os trabalhos de restauro da fachada deste edifício como parte 
do projecto Foster + Partners y Ortiz.León para converter esta propriedade 
industrial numa nova sede empresarial. Através da nossa experiência 
comprovada em obras semelhantes, a intervenção consiste na limpeza 
das paredes de tijolo com a reabilitação das peças deterioradas e a 
reintegração dos cursos em falta, com rejunte e posterior impermeabilização 
da fachada, realizando também operações mais precisas, tais como 
costura de fissuras estruturais, restauração de elementos ornamentais 
através de reproduções, entre outras. Desta forma, recuperámos a estética 
característica das fachadas neo-Mudejares originais do arquitecto Luis 
de Landecho.



Ombú
Madrid, Espanha



Ordem dos Advogados
Madrid, Espanha

Restauramos as fachadas exteriores deste belo imóvel da Rua Serrano de Madrid. Os trabalhos 
consistem na limpeza completa mediante água a pressão controlada, execução de reboco 
tradicional de cal com acabamento à bujarda segundo o traço original, restauro de cornijas, 
balaustradas, impostas e bandejas de varandas, reparação de impostas e execução de nova 
cornija em zinco natural, além da reprodução de balaústres, cachorros e elementos ornamentais 
recorrendo a moldes de resinas e fibra de vidro fabricados na nossa oficina. Termina-se com a 
aplicação de pintura de silicato na fachada, esmaltado de contras de madeira originais e serralharia 
de varandas e a intervenção em soco de granito através de limpeza a seco com projecção de 
mineral, betumação e restauro com inclusão de argamassas específicas e execução de patines 
a imitar o granito. Toda a beleza deste edifício fica destacada graças à execução de uma nova 
iluminação arquitectónica.



Edifícios Renfe
Madrid, Espanha

Nos antigos edifícios administrativos da Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante 
(MZA), KALAM realiza a restauração de fachadas com diferentes metodologias de limpeza adequadas 
aos diferentes materiais (limpeza húmida, escovagem suave, micro-projecção seca e tratamentos 
especiais em áreas específicas). A deterioração dos acessórios tornou necessária uma intervenção 
total sobre eles que consistiu em: ancorar as faces das peças susceptíveis de desprendimento por 
costura com varas e resina epoxi, selar fissuras e fendas com argamassa, restauração in situ e na 
oficina das peças mais deterioradas ou perdidas. Recuperação de formas e volumes de cornijas e 
imposições utilizando argamassas especiais de reintegração. Novo revestimento nos pisos inferiores 
do edifício, utilizando argamassa de cal. Tonificação cromática e impermeabilização do todo.



Seguros Ocaso
Madrid, Espanha

Neste edifício do início do século XX, que foi concebido por Teodoro 
de Anasagasti como uma casa para a classe média alta, realizámos a 
restauração das suas fachadas com os cantos resolvidos sob a forma de 
rotundas. Substituindo os revestimentos de zinco da cornija e imposições, 
fazendo reproduções na nossa própria oficina para a restauração de 
molduras e balaústres, restaurando a carpintaria de madeira e metal 
e terminando o trabalho com uma micronização dos revestimentos de 
granito. Foi também construída uma nova rede de drenagem horizontal 
com uma nova ligação de serviço através de escavação numa mina, 
foram feitos reforços estruturais nos pisos superiores e todos os telhados 
foram impermeabilizados e revestidos com azulejos.



Seguros Ocaso
Madrid, Espanha

Neste edifício residencial de 1907, que foi convertido para uso de escritório, 
propriedade do grupo Ocaso e localizado no Paseo de la Castellana 21, foi 
realizado o restauro das fachadas principal e posterior e do pátio interior. 
As janelas salientes foram estruturalmente reforçadas, o revestimento foi 
restaurado e o reboco martelado original foi reproduzido. As cornijas, 
imposições, frentes de varanda, balaustradas e elementos decorativos 
de gesso e pedra artificial foram reparados. O trabalho foi concluído 
com a instalação de novas persianas para homogeneizar as aberturas 
da fachada e a reparação da ferragem das janelas e varandas da baía.



Seguros Bilbao
Madrid, Espanha

Para a empresa Seguros Bilbao, restauramos as fachadas deste edifício 
representativo localizado na praça Puerta de Alcalá, em Madrid, em 
frente à entrada principal do Parque do Retiro. Foi realizada uma laboriosa 
tarefa de limpeza, substituição de mais de 14.000 tijolos achatados e 
tijolos de cobertura, betumação e subsequente impermeabilização da 
grande superfície de alvenaria que domina estas fachadas. Além disso, 
foi feita uma meticulosa restauração dos elementos ornamentais e foram 
pintadas as cornijas, as imposições, os caixilhos das janelas e a ferragem 
que protege estas aberturas, bem como a impermeabilização e execução 
de pavimentos catalães em varandas e protecções de zinco.



Plaza de la Independencia 5
Madrid, Espanha

Os trabalhos realizados neste edifício situado na Plaza de la Independencia 
consistiram na restauração das fachadas, na principal, na traseira e nos 
pátios interiores.  Recuperaram-se os revestimentos originais realizando um 
estudo cromático do conjunto e elaborando amostras para a propriedade, 
reintegraram os volumes de impostas, molduras de tetos, ornamentos 
e balaustradas mediante argamassas de restauração e executou-se a 
formação correta de pendentes e impermeabilização de balcões para 
evitar futuros escoamentos na fachada. Concluiu-se a intervenção 
restaurando e recuperando as faltas que apresentavam as balaustradas 
de forjamento e a águia de fundição, emblema do edifício.



Câmara do Comércio
Madrid, Espanha

Após os trabalhos realizados nos números 2 e 5 da central Plaza de la 
Independencia, a KALAM efetuou a restauração das fachadas de pedra 
deste edifício pertencente à Câmara do Comércio. Os trabalhos consistiram 
na limpeza das mesmas combinando diferentes métodos (a seco, via 
húmida ou por projeção de areia) em função do grau de sujidade e do 
tipo de suporte a limpar. Consolidou-se a pedra deteriorada, efetuou-se 
a união com hastes em fibra de vidro e reparou-se com argamassas de 
restauração pigmentadas em massa igualando a cor original da pedra. 
Finalizámos os trabalhos aplicando um tratamento protetor impermeável 
tanto na pedra calcária como no granito da planta inferior.



Sede Telefónica
Bilbao, Espanha

Recuperámos as fachadas da sede principal da Telefónica no norte de 
Espanha. Este edifício foi projectado por Ignacio de Cárdenas, arquitecto 
que projectou 42 sedes para a Telefónica, incluindo a da Gran Vía de 
Madrid. Este trabalho baseia-se no estudo realizado pelo Departamento 
de Apoio ao Projecto durante a fase de Projecto. As cornijas foram 
reintegradas com costura de haste de aço inoxidável, fio de latão e 
argamassas de restauração específicas, e o zinco das linhas de vazamento, 
cornijas e imposições foi renovado utilizando um sistema deslizante. Foram 
aplicados tratamentos específicos de nanoconsolidantes e repelentes de 
água em todas as paredes e renovaram-se os esmaltes na carpintaria e 
nas incrustações do rés-do-chão.



Sede Central Catalana Occidente
Sant Cugat del Vallès, Espanha

Esta intervenção mostra um exemplo da conservação que se deve dar a edifícios imperdíveis, já 
protegidos com as bases consensuadas no congresso internacional celebrado na Espanha com 
o apoio decidido de Kalam, conseguindo o Documento de Madrid, que incorpora ICOMOS na 
sua XVII Assembleia Geral de Paris. Interveio-se nas fachadas de betão à vista com patologias 
nos elementos pré-fabricados por corrosão das armaduras picando zonas afetadas, micronizado 
com silicato de alumínio e passivação de armaduras ou substituição das mesmas, recuperação 
de volumes com argamassa tixotrópicos de alta resistência e baixa retração, impermeabilização 
e entonação do conjunto com técnicas de velatura mineral, e outros trabalhos de conservação 
e melhorias do exterior.



Alcalde Barnils 63,
Sant Cugat del Vallès, Espanha

Depois dos trabalhos realizados no edifício principal da sua sede central, Catalana Occidente voltou 
a confiar na nossa equipa para esta nova intervenção. As fachadas de betão à vista apresentavam 
patologias nos elementos pré-fabricados por corrosão das armaduras. Os trabalhos consistiram na 
limpeza dos paramentos, o saneamento das zonas deterioradas, com saneamento e passivado de 
armaduras ou substituição das mesmas, a recuperação de volumes com argamassas tixotrópicos de 
alta resistência e baixa retração, a renovação da vedação entre elementos e na hidrofugação e 
entonação do conjunto com técnicas de opacidade mineral. Complementarmente, realizaram-se 
outras intervenções de conservação e melhoria do exterior como a colocação de perfis de alumínio 
lacado com goteira e o saneamento, proteção e pintura de portas metálicas e grelhas.



Paseo de la Castellana 4
Madrid, Espanha

Kalam restaurou as fachadas deste emblemático edifício, sede 
original da IBM em Madrid, a obra do arquiteto Miguel Fisac. Os seus 
característicos pré-fabricados de betão apresentavam um grande 
nível de carbonatação e risco de desprendimento de grandes peças. 
Reforçou-se o contraventamento para os forjados com uma de mais 
de 1.500 m2, recompuseram-se volumes mediante argamassas de 
reparação tixotrópicos, prévia passivação das armaduras e aplicou-se a 
todo o conjunto um revestimento de anti-carbonatação. Concluiu-se a 
intervenção com a instalação de falsos tetos de Composto em substituição 
dos existentes no gesso e com a demolição da cobertura plana do sótão 
para instalar uma impermeabilização com acabamento de lousa filtrante.



Embaixada da Indonésia
Madrid, Espanha

Restauramos esta fachada única caracterizada pela utilização de chapa 
galvanizada curva no antigo edifício Bioter e na actual Embaixada 
da República da Indonésia, concebida pelo arquitecto Miguel Fisac, 
autor de notáveis exemplos do património arquitectónico do século 
XX. O trabalho começa por lavar e raspar tinta antiga da superfície 
metálica, removendo manchas e aderências incrustadas por meio de 
decapantes e procedimentos mecânicos, dependendo da área a tratar. 
Posteriormente, é aplicada uma nova camada de tinta, recuperando a 
imagem característica deste edifício. O trabalho é completado com a 
renovação da carpintaria, bem como a adaptação da escadaria actual 
e do equipamento de combate a incêndios.



Colégio Maior César Carlos
Madrid, Espanha

Com o característico revestimento cerâmico desta residência da Cidade Universitária Madrilena, 
Alejandro de la Sota procura, a partir de uma combinação cromática, imitar o edifício com o seu 
ambiente. Kalam interviu combinando a necessária atualização com a adequada conservação 
deste edifício representativo do nosso património do século XX. Utilizou-se um sistema de injeção de 
isolamento em câmaras existentes conservando a construção original, substituindo as carpintarias 
mais eficientes, tendo em conta a solução original no seu fabrico. Para recuperar a sua imagem 
característica, realizou-se um estudo detalhado de peças cerâmicas de mais de 30 tonalidades 
matizadas do brilho para o mate com produção artesanal e tratamento individual de retificado 
(mais de 120.000 peças). Com a assessoria da Fundação Alejandro de la Sota, Kalam recuperou a 
pele original do edifício melhorando a sua eficiência energética. Ajustando-nos às necessidades 
do cliente, realizamos a intervenção por fases em três anos consecutivos.



Real Academia de Medicina
Madrid, Espanha

Restauração da fachada deste edifício neo-barroco de estilo classicista, 
que imita a de um palácio do século XVIII. Destacam-se as varandas e 
pedestais no primeiro andar e o eixo central marcado por duas colunas 
em forma de Hércules, invulgar na arquitectura de Madrid. As nossas 
equipas efectuaram a limpeza, reintegração e consolidação de elementos 
ornamentais utilizando moldes em argamassa de restauração fixada com 
varetas de fibra de vidro e reforço com arame de latão. As superfícies 
foram betumadas com argamassa colorida, tratamentos protectores e 
novos revestimentos de zinco foram aplicados nas coberturas e cornijas.



Colégio Nuestra Señora del Pilar
Madrid, Espanha

Restauração das fachadas deste emblemático centro educativo 
declarado monumento BIC, começando pela limpeza de paredes 
rebocadas, alvenaria e alvenaria de pedra, assim como balaustradas e 
cornijas. Subsequentemente, as paredes rebocadas são restauradas com 
argamassa de cal e pigmentos naturais altamente resistentes à radiação UV, 
bem como paredes de pedra e elementos com argamassas de restauração 
específicas e reintegração das linhas de imposições e cornijas com a 
ajuda de varas de fibra de vidro. É terminado com impermeabilização e 
a aplicação de uma pátina cromática de base mineral, completada com 
a restauração de elementos decorativos singulares, tais como pináculos, 
balaustradas e ornamentação das portas.



Colégio Jesús María
Madrid, Espanha

Na primeira fase, foram realizados trabalhos nas fachadas da calle Velázquez e da calle Maldonado. 
As peças deterioradas de tijolo foram substituídas por outras de características semelhantes, as 
paredes foram betumadas, limpas com sílica micronizada e impermeabilizadas. Foram realizados 
trabalhos sobre os elementos de pedra dos rodapés, rodapés e cornijas, reintegrando-os e 
protegendo-os com babetes de zinco. Numa segunda fase, num período de tempo muito curto 
devido às necessidades da instituição, restauramos 10.000 m² de fachadas juntamente com a 
urbanização e pavimentação do pátio, acessos e muro do recinto. Restauração e reconstrução 
de elementos ornamentais e trabalhos em beirados, rebocos, carpintaria, ferragens, elementos de 
zinco e revestimento. Após duas fases iniciais, a restauração completa de 3.500 m² de telhado está 
agora em curso. Após um processo de limpeza e classificação, todos os elementos singulares foram 
tratados de forma adequada. 



Colégio de las Escuelas Pias
Zaragoza, Espanha

O Colégio das Escolas Pías de Saragoça foi fundado em 1733 sob o 
patrocínio do Arcebispo Tomás Crespo de Agüeroue e foi declarado Bem 
de Interesse Cultural desde 1978. As atuações desenvolvidas no conhecido 
Patio Palafox, tiveram como finalidade a eliminação das reconstruções 
inadequadas, a consolidação das fachadas e a harmonização das perdas. 
A sua restauração consistiu na limpeza mediante pulverizado em húmido, 
a recomposição de volumes com argamassas de cal e vareta de fibra de 
vidro, impermeabilização com zinco de molduras de teto e o hidrófugado 
dos paramentos.



Escola Blanca de Castilla
(em curso) Madrid, Espanha

Realizámos o restauro das fachadas de tijolo e a renovação dos interiores 
desta escola centenária situada no coração do distrito de Chamberí, 
a Escola Blanca de Castilla. O trabalho exterior, que é realizado nos 
três edifícios do complexo, inclui a limpeza, consolidação, rejunte e 
impermeabilização de todas as paredes. A restauração e cobertura das 
caleiras, cornijas, parapeitos e outros elementos. Procedemos também à 
costura de todas as fendas por meio de chaves de gravata. Para terminar 
com a impermeabilização e o novo pavimento do telhado plano da 
casa grande. No interior, as obras consistem na renovação completa das 
salas de aula e dos sanitários, incluindo a carpintaria, instalações e outros 
elementos.



Escola Maior de Dança
Madrid, Espanha

Restauramos as fachadas deste emblemático edifício situado na Ribera de Curtidores 2. Realizou-se 
limpeza mediante água à pressão ou projeção de silicato a seco em função da natureza do suporte 
nas fachadas, na principal, traseira e laterais e na praça em frente ao acesso. Reconstruíram-se 
molduras de tetos, portais, elementos ornamentais e de forjagem, etc., em alguns casos valendo-
nos unicamente de fotografias antigas como modelo, mediante moldações do corte in situ ou 
com moldes de silicone, látex ou gesso nos nossos escritórios. Realizou-se um minucioso trabalho de 
substituição do ladrilho nas zonas mais deterioradas, fabricando espátulas especiais para a reparação. 
Aplicaram-se hidrófugos e objetos de consolidação em todos os paramentos.  Gostaríamos de 
destacar a recuperação do conjunto escultórico central na fachada principal, do relógio situado 
na torre direita da mesma fachada e da fonte localizada na praça.



Palácio de Linares
Madrid, Espanha

O Palácio de Linares, situado no coração de Madrid, na Plaza de Cibeles, 
é a actual sede da Casa de América. É um edifício característico da 
arquitectura palaciana de Madrid do século XIX, e foi abandonado 
durante muito tempo até ser declarado Património de Interesse Cultural 
em 1976. O trabalho realizado por KALAM centrou-se na fachada virada 
para o jardim do pátio, restaurando as cornijas de pedra com argamassas 
específicas, recuperando os volumes perdidos dos elementos decorativos 
e executando o revestimento das cornijas. Os tijolos foram recuperados, 
aplicando tratamentos de consolidação e substituições ocasionais das 
peças. As patinas de silicato foram aplicadas como acabamentos e a 
cornija foi terminada com babetes de chumbo.



Palácio de Miraflores
Madrid, Espanha

Neste conhecido Palácio de Miraflores, construído por Pedro de Ribera em 
1732, e do qual apenas parte do edifício permanece original, realizámos 
o restauro da fachada principal em tijolo, com a sua fachada barroca
piramidal e grande profusão decorativa com ornamentação em pedra
de pedreira e um brasão histórico, e a fachada posterior nos mesmos
materiais. Estas foram consolidadas com costura de resina epóxi e limpas.
Os volumes de cantaria em falta e as fechaduras de varanda foram
também substituídos. Além disso, foram instaladas protecções de zinco
e foram efectuados trabalhos para restaurar a clarabóia. Este edifício foi
declarado um Património de Interesse Cultural como Monumento em 1976.



Palácio de Zurbano
Madrid, Espanha

O Palácio de Zurbano, localizado em Madrid, é o local de nascimento da 
Rainha da Bélgica, Fabiola de Mora y Aragón, e é actualmente propriedade 
do Ministério de Obras Públicas. Foi construído por ordem do Conde de 
Muguiro em 1878, seguindo a tipologia de um volume de canto cúbico e 
simétrico. Os trabalhos de restauro centraram-se nas fachadas. Cornijas, 
imposições, embocaduras e lintéis foram recuperados com argamassa 
de restauração, e a cornija foi terminada com um babete de zinco. A 
alvenaria de tijolos foi recuperada através da reponderação das peças 
e depois da aplicação de um tratamento protector repelente de água. 
Para os trabalhos de carpintaria, foi montada uma oficina no local onde 
as persianas foram restauradas e as fechaduras foram recuperadas.



Pálacio Conde de Villagonzalo
Madrid, Espanha

Para além do trabalho realizado nas salas interiores, KALAM está também a 
restaurar as fachadas deste edifício, que anteriormente se encontrava num 
estado dilapidado. A intervenção consiste na recuperação do reboco de 
cal na fachada, e na reprodução e recuperação das molduras originais 
das cornijas, dos caixilhos das janelas e das imposições. Do mesmo modo, 
foram instaladas protecções de zinco e foi recuperada a ferragem forjada 
original, destacando-se a restauração da fachada original de granito da 
fachada principal. Finalmente, a reprodução das balaustradas de pedra 
Colmenar e elementos decorativos (fleurões) do parapeito do telhado, 
bem como o acabamento com revestimento de granito das paredes 
recentemente construídas de betão armado.



Pálacio Conde de Villagonzalo
Madrid, Espanha



Palácio de María Pita
A Coruña, Espanha

A Câmara Municipal de A Coruña adjudicou-nos, através de concurso, 
os trabalhos de restauro das fachadas da sua sede, a fim de garantir a 
integridade de um palácio com cem anos de história, de valor simbólico 
e arquitectónico. Este edifício, coroado por três cúpulas e em estilo 
ecléctico, é a câmara municipal desde 1917 e toma o seu nome da 
heroína galega que defendeu A Coruña das tropas inglesas em 1589. O 
trabalho consistiu na limpeza das fachadas, aplicação de reboco com 
argamassa de cal, restauração de cornijas, telhados, varandas, carpintaria, 
materiais metálicos e cerâmicos deste imponente monumento, bem como 
tratamento de várias patologias, consolidação e impermeabilização.



Casa-Palácio Palazuelo
Madrid, Espanha

Antonio Palacios estava a erguer o edifício dos Correios quando recebeu 
a comissão da Casa-Palacio de D. Demetrio Palazuelo. Trata-se de um 
volume de sete andares, incluindo uma cave e um sub-base, cujo canto 
chanfrado é realçado por três corpos de miradouros agrupados, com uma 
torre com uma espada encimada por uma espada. Os pavimentos estão 
de acordo com a tipologia da casa burguesa desta zona de Madrid. Os 
nossos restauradores recuperaram os elementos de composição da coroa 
do edifício, quase todos os quais tinham sido perdidos, exigindo o fabrico 
de grandes moldes. Foram feitas molduras delicadas na fachada, que 
foram fixadas com varões de fibra de vidro, substituindo os revestimentos 
de zinco nas cornijas, e foram aplicados revestimentos de acabamento.



Casa Ramón Godó
Madrid, Espanha

Restauro das fachadas e torres, em estuque de mármore e pedra, deste 
edifício projectado por José López Sallaberry em 1908, que ganhou todos 
os prémios de arquitectura da sua época. KALAM realizou uma restauração 
global de todos os elementos destas fachadas, com reminiscências 
francesas e toques modernistas, e que têm uma solução chanfrada, 
com um grande desenvolvimento e dupla rotunda, reconstruindo todas 
as varandas e uma grande parte das cornijas e elementos decorativos, 
aplicando carpintaria, serralharia e revestimento de fachadas. Foi realizado 
um importante trabalho de reconstrução nas torres, substituindo todos os 
elementos de zinco.



Paseo de la Castellana 15
Madrid, Espanha

Neste edifício, um esquema de habitação colectiva popular do início 
do século XX, com uma base com uma forte betumação horizontal e 
encimada por galerias de colunas, as fachadas foram restauradas através 
da limpeza das paredes rebocadas, fixação de elementos susceptíveis de 
desprendimento, reconstrução de elementos irrecuperáveis ou perdidos e 
tratamento específico de fissuras e fissuras. A intervenção foi completada 
com a substituição dos babetes de zinco e sua colocação em novos níveis, 
tratamento e pintura de carpintaria e ferragens e revestimento final das 
paredes da fachada, sendo as paredes de delimitação restauradas da 
mesma forma.



Paseo de la Castellana 1
Madrid, Espanha

Infelizmente, a remodelação urbana do Paseo de la Castellana arrasou inúmeros palácios, muitos 
deles únicos; este, datado dos finais do século XIX, fez parte da expansão do alargamento de 
Madrid. A equipa da KALAM realizou trabalhos de conservação e restauro em todo o envelope do 
edifício. O telhado de ardósia da torre foi desmontado para substituir a sua estrutura de madeira 
e o telhado foi restaurado ao seu estado original, substituindo também os babadores de chumbo 
por novas peças. Os trabalhos nas três fachadas renderizadas incluem a limpeza e restauração 
dos elementos decorativos, cornijas, balaustradas e caixilhos de janelas, lixagem e esmaltagem 
das grades de varanda e a aplicação de tinta silicato nas superfícies verticais. As cornijas do 
edifício, muito danificadas devido à ferrugem nos perfis, foram reforçadas com varas e argamassa. 
Os trabalhos na fachada posterior, que é terminada com peças pré-fabricadas de betão, são 
completados com uma limpeza geral e a aplicação de um produto impermeabilizante.



Campomanes 3
Madrid, Espanha

A restauração das fachadas desta casa-palácio, construída no final do 
século XIX e totalmente protegida como parte do Conjunto Histórico de la 
Villa de Madrid, foi levada a cabo, dado o mau estado dos acabamentos, 
molduras, molas, corbels, corbels, imposições, babetes e cornijas superiores 
com corbels, bem como a carpintaria das varandas e estantes. Desta 
forma, os trabalhos de restauração foram realizados com argamassa e 
gesso compatível com o suporte, combinando a textura e acabamento 
existentes e substituindo in situ os volumes em mau estado ou degradados. 
Finalmente, a caleira longitudinal paralela à cornija foi substituída por uma 
caleira de zinco semelhante à existente.



Praça do Oriente 6
Madrid, Espanha

Restauração das fachadas principais deste edifício situado no centro 
histórico de Madrid, com características típicas do classicismo dominante 
da sua época. O trabalho centrou-se na cornija superior, cuja deterioração 
representava um risco para os transeuntes, e onde o pessoal especializado 
de KALAM reconstruiu a forma original, fazendo moldes e terraços. Do 
mesmo modo, foi realizado um trabalho de enquadramento de todas as 
varandas e imposições. O trabalho é completado com a restauração, 
através da reponderação e reaplicação do reboco de cal existente nas 
fachadas, a reconstrução da balaustrada e a restauração dos corrimões 
e caixilhos de madeira.



Marqués del Duero 8
Madrid, Espanha

Kalam realizou a restauração completa das fachadas deste edifício. A 
intervenção consistiu na limpeza, picadura e execução de estucagens 
tradicionais de cal respeitando o desenho original com acabamentos com 
martelo e liso lavado com corte de pedras de fachada. Reproduziram-
se as distintas molduras da fachada no nosso Escritório de Reproduções 
Arquitetónicas e repararam-se os defeitos das carpintarias. Concluiu-se a 
actuação com o reforço estrutural salas, zonas interiores e pátios e com 
uma intervenção nas coberturas, incluindo a restauração do zinco nas 
partículas e dos torrões.



Praça de Isabel II 8
Madrid, Espanha

Intervimos neste centenário imóvel localizado em frente ao Teatro Real, corrigindo as deficiências 
presentes na fachada, cobertura e pátios. Nos seus alçados, realizou-se uma limpeza com água 
à pressão controlada, restauro do reboco de cal à bujarda e da cornija e cachorros de madeira, 
reintegrando e saneando molduras, detalhes de vãos e impostas de gesso e reparando os tubos 
de queda de zinco para eliminar humidades. Finaliza-se com a aplicação de pintura de silicato em 
rebocos e gessos, esmalte em cornijas de madeira e serralharia. Na cobertura actua-se por fases, para 
evitar perturbações e possíveis infiltrações nas casas, executando uma nova impermeabilização com 
placas asfálticas onduladas de alta qualidade e tapamento de telha árabe fixadas por ganchos e 
espuma especial. Formaram-se novas cumieiras de telha e renovaram-se todas os larozes e caleiras 
com zinco natural e sanearam-se e pintaram-se todas as janelas de sacada, chaminés, claraboias 
e iluminação de vão de escada bem como os paramentos de coberturas planas e os seus pátios. .



Paseo de Recoletos 21
Madrid, Espanha

A Kalam efetuou a restauração desta fachada, com reintegração das 
molduras executadas no nosso atelier de reproduções arquitetónicas, 
picagem e execução de rebocos e gessos através do fabrico de moldes, 
substituição da cobertura das impostas em zinco e das persianas de 
madeira e limpeza com jato de areia dos pisos baixos em granito. Também 
se renovou a cobertura melhorando a envolvente e impermeabilizou-se e 
remodelou-se os terraços privativos e os tetos falsos e isolamentos interiores 
das habitações. Destacamos que estes trabalhos na cobertura foram 
levados a cabo sem afetar as habitações inferiores, tendo-se construído 
uma passagem por baixo da cobertura.



A Casa das Bolas
Madrid, Espanha

Este edifício, situado na 145 Calle de Alcalá e construído em 1890 por 
Julián Marín, é uma das primeiras intervenções no sector sudoeste da 
Ensanche de Salamanca por Secundino Zuazo. Kalam foi encarregada por 
esta comunidade de proprietários de restaurar as fachadas. Composta 
por uma base rebocada no rés-do-chão e quatro andares onde existe 
uma alternância de tijolo e gesso, bem como a restauração da torre 
neo-Mudéjar da chanfradura e dos seus elementos ornamentais: o tijolo 
tricolor, os azulejos policromos, os arcos de muqarnas e ferradura, e as 
característicos esferas prateadas e esmaltadas, nele embutidas, pelas 
quais este edifício recebe o seu nome característico. 



Antonio Maura 4
Madrid, Espanha

Completa intervenção de restauro da envolvente deste edifício e dos seus espaços singulares 
interiores que incluiu a elaboração in situ e na oficina de moldes para elementos de fachada como 
vasos, balaustradas, corrimões, cornijas e muros falsos e de ornamentos de gesso interiores, com 
mais de 400 metros de molduras perimetrais e placas em tetos de todas as estâncias, decorações 
e vedações da porta principal, teto do vestíbulo e reprodução do antigo friso da escada, espaço 
nos quais também se realizaram trabalhos de cantaria no mármore de Carrara. Restauro da 
fachada mediante tratamentos hidrofugantes nos paramentos de revestimento e pedra artificial; 
a decapagem e restauro de carpintarias, fraileros, balaustradas de fundição, etc. e reprodução 
completa de três miradores irrecuperáveis pelo seu grande nível de deterioração, bem como outros 
trabalhos nos pátios interiores. Refizeram-se as cobertas com acabamentos em estrado, cascalho 
ou lousa filtrante, e a execução das novas recoberturas de antrazinco no levanta do sexto piso.



Antonio Maura 7
Madrid, Espanha

Obras de conservação e recuperação da beleza das fachadas deste 
edifício situado na Calle Antonio Maura, o eixo do bairro dos Jerónimos 
de Madrid, que liga a Plaza de la Lealtad com a Puerta de España no 
Parque Retiro. Ao pulverizar sílica micronizada, a alvenaria foi limpa e 
subsequentemente consolidada e impermeabilizada. A restauração e 
fixação de cornijas, lintéis, corbels e frentes de varanda foi realizada, 
fixando as reintegrações através da abertura de furos para a inserção 
de varetas impregnadas com resinas tixotrópicas. Os babetes de zinco 
foram colocados em todos os sobrepostos e a tinta silicato foi aplicada 
aos elementos ornamentais.



Antonio Maura 12
Madrid, Espanha

Restauração das fachadas deste edifício através da consolidação 
dos paramentos de tijolo e limpeza dos paramentos rebocados. 
Impermeabilizaram-se as lajes da varanda e as impostas com placas de 
chumbo, restituíram-se as faltas de volume com argamassas de restauração 
específicas nos cantos, elementos decorativos, pilastras e torre e executou-
se o seu acabamento com tinta à base de silicato. Recuperaram-se os 
elementos metálicos da fachada: varandins, gradeamentos e varandas 
metálicas e foram protegidos com um acabamento em tinta de esmalte. 
Levou-se a cabo a limpeza das bases de granito por projeção de abrasivos.



Hotel Casa do Conde de Bugallal
Madrid, Espanha

Em 1913 Antonio Palacios foi encarregado pelo Conde de Bugallal, Ministro 
das Obras Públicas, de projectar a sua casa palaciana num local situado 
na Plaza de Neptuno, na esquina da Calle de Cervantes. Aqui o famoso 
arquitecto construiu um edifício que se harmonizou com o vizinho Palace 
Hotel, excepto a torre da esquina. Ficou conhecida como Sud América 
de Seguros como resultado do trabalho realizado por Bernardo Giner 
de los Ríos para albergar os escritórios desta empresa. KALAM realizou a 
restauração das suas fachadas e pátios principais, bem como da torre que 
coroa o chanfro de acesso, recuperando a beleza deste edifício localizado 
no eixo do museu de Madrid e agora convertido para uso hoteleiro.



Hotel Intercontinental
Madrid, Espanha

Os arquitectos Luis Martínez Feduchi e Luis Moya foram encarregados de 
conceber o primeiro hotel internacional de Madrid em 1950. Nas fundações 
do palácio de Aliaga, os arquitectos ergueram um edifício de oito andares 
à volta de um jardim do pátio central. Intervimos neste edifício nas obras de 
conservação das suas fachadas exteriores. O trabalho realizado consistiu 
numa limpeza completa com água pressurizada, completada com 
reparações específicas em todas as cornijas, substituição e consolidação 
da alvenaria desintegrada e reparações no revestimento do granito.  
Em relação aos trabalhos no telhado, os parapeitos dos terraços foram 
reparados através de limpeza e subsequente impermeabilização.



Hotel Ritz
Madrid, Espanha

Restauração das fachadas exteriores deste edifício emblemático, numa delicada e rigorosa 
intervenção, sob o projeto de Rafael de la Hoz,  que respeita o seu carácter e materiais originais. 
Restituíram-se os parâmetros de revogação no acabamento liso lavado com desmontagem 
horizontal e acolchoado em panos verticais, segundo a composição da fachada. Reintegraram-
se e recuperaram-se os elementos de gesso como chapas suporte, impostas e de coroação da 
torre, e as de pedra, como drenos e balaustradas, aplicando as técnicas adequadas pelos nossos 
restauradores e com o apoio a Oficina de Reproduções Arquitetónicas. O Dpto. de Logística realizou 
um desdobramento excecional de meios para cumprir com os prazos ajustados que exige um hotel, 
sem interromper o seu funcionamento, reduzindo os transtornos nos clientes.



Hotel Emperador
Madrid, Espanha

No restauro das suas fachadas recuperaram-se os volumes perdidos em jambas, lintéis e impostas 
mediante argamassas especiais de restauro e varetas de fibra de vidro. Os balaústres, molduras 
e motivos ornamentais mais deteriorados foram substituídos por novos elaborados a partir de 
formas na nossa Oficina de Reproduções Arquitetónicas. As paredes foram reestruturadas, 
impermeabilizadas e pintadas com silicato, substituindo e entonando cromáticamente as peças 
cerâmicas fragmentadas. No rés-do-chão, realizou-se um acabamento bujardado na fachada 
de granito, enquanto na mezzannine aplicou-se um revestimento imitando este pétreo à base de 
resinas especiais pigmentadas. Levantaram-se e impermeabilizaram todos os terraços e varandas, 
protegendo as consolas, impostas e cornija com zinco.



Hotel Asturias
Madrid, Espanha

Restauro das fachadas dos dois edifícios pertencentes ao antigo Hotel Astúrias, no centro histórico de 
Madrid, onde se procede ao restauro das paredes de tijolo, muito danificadas devido à infiltração 
contínua de água, ao restauro das áreas de gesso, especialmente nos sótãos e torres de encastrar, 
e à recuperação dos volumes originais salientes, tais como imposições, recessos e varandas, bem 
como dos elementos ornamentais danificados: corbels decorativos, balaustradas e cornijas através 
da execução de volumes moldados in situ utilizando um sistema de terraços e a reprodução dos 
elementos em falta com moldes feitos a partir dos originais. A restauração completa da ferragem 
das varandas e dos seus pavimentos está também a ser efectuada, reproduzindo e substituindo 
as peças que foram removidas nas intervenções anteriores, devolvendo ao edifício o seu estado 
original e a sua estética.



Grand Hotel
Madrid, Espanha

KALAM interveio neste edifício, que se destinava originalmente a uso 
residencial, mas foi logo renovado no início do século XX para ser utilizado 
como hotel. Esta é uma das fachadas mais ornamentadas de Madrid, com 
uma profusão de caryatids como corbels, pilastras gigantes e varandas 
com balaustradas. Após eliminar as áreas necessárias devido ao seu 
avançado estado de deterioração, os novos volumes foram recuperados 
através de reintegrações fixadas com varas, terraços e moldes feitos nas 
nossas oficinas a partir dos originais. Todos os babetes de zinco foram 
substituídos e os tratamentos correspondentes foram aplicados nas 
fechaduras, carpintaria e revestimento de fachadas.



Edifício hoteleiro, Montera 47
Madrid, Espanha

Restauração da fachada deste edifício que alberga distintas empresas hoteleiras localizado numa 
das zonas mais concorridas da cidade, faz esquina com a Gran Vía e fica em frente à rua comercial 
Fuencarral. Efetuámos um reboco tradicional com acabamento atalochado, com acabamento 
rugoso e almofadado segundo a planta original do edifício. Restauraram-se os elementos ornamentais, 
danificados por intervenções anteriores, como mísulas, balaustradas e balaústres perdidos, através 
da elaboração de moldes nos nossos ateliers de restauração e recomposição das zonas com menor 
grau de deterioração mediante uniões estruturais com hastes e resinas epóxi. Efetuámos trabalhos 
de pintura em todas as madeiras, serralharias e ornamentos. Completou-se a intervenção com o 
fornecimento e colocação de remates de zinco nas impostas, elementos ornamentais e proteções 
contra pombos para melhorar a manutenção da fachada. Destacamos o cumprimento do prazo 
final com que nos havíamos comprometido em pleno período de máximo auge comercial.



Hotel Alfonso XIII
Sevilla, Espanha

Intervenção neste emblemático hotel Seviliano, incluído no inventário do 
património imóvel da Andaluzia. O trabalho exigiu o trabalho especializado 
do nosso pessoal no restauro dos seus elementos ornamentais característicos. 
Entre outros, são efectuados tratamentos nos corbéis decorados ou nos 
tectos caixotados compostos por cofres de madeira e telhas de cerâmica 
vitrificada, onde são aplicadas protecções contra ataques bióticos e 
limpeza e rejunte final. Também foram efectuados trabalhos nos frisos de 
gesso por limpeza, selagem e reconstrução dos volumes perdidos, bem 
como nos beirados, que foram selados com argamassa hidráulica de cal, 
terminando com a restauração de vigas com molduras decorativas de 
madeira.



Dear Hotel
Madrid, Espanha

Restauração completa das fachadas de revestimento e ladrilho deste 
magnífico edifício situado na confluência entre a rua Gran Vía e a Praça 
de Espanha. Realizou-se a raspagem da totalidade do ladrilho e a 
substituição selectiva das peças deterioradas aplicando posteriormente 
tratamentos hidrófugos. Executou-se novamente a cobertura da cúpula 
e restaurou-se o antigo pináculo de zinco e a espadana de ferro que a 
coroam. Destacamos a participação dos nossos artesãos e escritório de 
reproduções arquitectónicas na recuperação dos ornamentos (pináculos, 
vasos, balaústres) mediante reproduções por molde e argamassas de 
restauração.



Antigo Hotel City
Santiago, Chile

Este icónico hotel da cidade de Santiago fechou as suas portas no ano 
2008. O edifício foi construído em 1938 e está localizado no número 1063 da 
Rua da Companhia. Encontra-se numa área da capital declarada como 
Zona Típica que engloba a Praça de Armas, o Congresso Nacional e toda 
a sua envolvente. Numa primeira etapa, abordou-se o restauro integral 
das suas fachadas, incluídas as decorações art-decó características da 
sua envolvente, recuperadas por técnicos e profissionais da Kalam, assim 
como a instalação de novas carpintarias de aço e termo painéis, dando 
cumprimento aos requisitos das normas em vigor e do uso do edifício. 
Numa segunda fase contempla-se a reabilitação integral do interior com 
o objetivo de actualizá-lo devolvendo-lhe o seu esplendor original.



Hotel Ciutadella Barcelona
Barcelona, Espanha

Intervenção nas fachadas exteriores, pátios e vestíbulo deste edifício 
destinado à hotelaria situado na Ciutat Vella. Sanearam-se os enfeites 
verticais de estucagem e de pedra natural e procedeu-se à limpeza 
da pedra das lousas do balcão, impermeabilizando-as pela sua face 
superior como acontece com a cornija. No pátio central reproduziram-
se as molduras perdidas em anteriores intervenções e pintaram-se os 
enfeites mantendo o jogo cromático claro-escuro original. No vestíbulo 
restaurou-se a porta de entrada, decapando-a totalmente para envernizá-
la novamente com tina reintegradora onde foi necessário e realizaram-
se trabalhos de pintura nos enfeites interiores e no teto, ressaltando as 
molduras com opacidade e pão de prata envelhecidos.



Musik Boutique Hotel
Barcelona, Espanha

Restauração da fachada principal deste magnífico edifício destinado 
à hotelaria na Ciutat Vella de Barcelona. A intervenção centrou-
se principalmente na reprodução do acabamento de pedra que 
originalmente a quinta tinha no rés-do-chão através de argamassas de 
restauração posteriormente reforçadas, e a recuperação do relevo dos 
esgrafitos mediante a aplicação de sombras com velatura de silicato. A 
restante fachada e as lajes de pedra natural das varandas foram limpas 
e recuperadas, sendo reparadas as fendas e fissuras que apresentavam.



Hotel Medinaceli
Barcelona, Espanha

Restauro de edifício senhorial do ano 1852 na Ciutat Vella , no âmbito da 
sua reabilitação integral para destiná-lo a uso hoteleiro. Recuperaram-se 
os estuques a fogo que imitam mármores de diferentes procedências, 
com detalhes em relevo de terracota e pedra natural de Montjuic 
em emoldurados, tijoleira das varandas, pilares e capitéis de todos os 
paramentos e espaços interiores. Realizou-se também, a decapagem 
de paramentos mediante técnicas diversas adequadas a cada tipo de 
suporte, e a limpeza, consolidação e reintegração cromática da cada 
tipo de paramento.



Gran Hotel Barcino
Barcelona, Espanha

Intervenção na envolvente deste emblemático edifício, restaurando as 
suas fachadas e realizando a impermeabilização das zonas não transitáveis 
de cobertura. Os nossos especialistas desenvolveram uma minuciosa 
recuperação do revestimento original e os esgrafitos decorativos mediante 
técnicas e materiais tradicionais. Procedeu-se à eliminação dos sais, à 
limpeza com projecção de silicato de alumínio da pedra da lousa de 
balcões do primeiro piso e a sua impermeabilização pela sua face superior. 
Finalizou-se com a aplicação de tratamento de veladura nos paramentos 
de pedra para conseguir uma entoação cromática  conjunto.



Hotel Lloret
Barcelona, Espanha

Recuperação de fachadas do edifício localizado em La Rambla de 
Barcelona, tem enfrentado nossos escritórios. Foi realizada a limpeza 
com jato de água controlado, saneamento e recuperação de estuques 
marmoreados, pilastras ornamentais, capitéis e cornijas. Nas zonas de 
pedra das varandas foram realizadas reintegrações volumétricas e novas 
impermeabilizações. Foram restauradas as gelosias, reproduzindo-se as 
mais deterioradas segundo as originais, as carpintarias de madeira e os 
elementos decorativos em ferro forjado como a luminária tipo globo da 
fachada. Cabe destacar a recuperação do desenho original dos espaços 
dos locais comerciais do rés-do-chão onde se reproduzem os volumes 
faltantes e os desenhos ornamentais originais.



Seguros Generali
Barcelona, Espanha

Restauração da fachada principal deste edifício situado em Sarrià-
SantGervasi, em Barcelona. Os trabalhos de limpeza foram realizados 
mediante projeção de silicato de alumínio nas zonas de pedra e com 
jato de água controlado no restante paramento. As cornijas foram 
recuperadas e reparadas, foi realizada a selagem das fendas e os 
elementos ornamentais foram restaurados. Os remates da cobertura, os 
enquadramentos das vertentes, óculos, rufos ou a parte superior da cornija 
foram reproduzidos em zinco. No corpo superior de coroação os panos 
verticais foram executados em ardósia.



Seguros Zurich
Barcelona, Espanha

La Companhia de Seguros Zurich encarregou-nos o restauro do seu edifício, destacando entre 
outras razões a adjudicação a Kalam porque dispomos de equipas próprias para a reprodução dos 
elementos decorativos que queriam garantir. Procedeu-se ao levantamento das zonas mórbidas, 
colocação de armação de fibra de vidro armadas com fios de latão e posterior moldagem in 
situ de argamassa de restauro para recuperar as formas originais. No caso de molduras e cornijas, 
estas também foram reconstruídas com a passagem de tarraxas. A intervenção completou-se 
com aplicação de novos rebocos na totalidade dos paramentos, proteção de cornijas e consolas 
mediante abrangências de zinco, tratamento de tribunas, azulejos, impermeabilizações, pavimentos, 
revestimentos, etc.



Pelai 40 - Jovellanos 9
Barcelona, Espanha

Restauração das fachadas deste edifício mediante a limpeza dos distintos 
suportes, o saneamento e a recuperação dos revestimentos tradicionais 
de cal e os elementos de pedra sem alterar a estética original dos mesmos 
e segundo estudos cromáticos prévios. Realizou-se a costura de gretas 
de fachadas mediante varetas de aço inoxidável e resinas epóxi, a 
impermeabilização dos balcões e a cúpula, a limpeza, a lixagem e esmalte 
das carpintarias e as balaustradas metálicas e a execução de uma nova 
instalação comunitária de gás com centralização de contadores em 
coberturas.



Santa Anna 21
Barcelona, Espanha

Restauração das fachadas deste belo edifício escondido na Ciutat Vella 
de Barcelona, entre muros de festas, em que se destaca a reconstrução 
da ornamentação floral modernista, que, juntamente com os elementos de 
ferro forjado ornamentado e os gradeamentos artísticos, contribuem para 
a recuperação do centro histórico de Barcelona. Os trabalhos consistem 
na limpeza de toda a fachada através de projecção de água sob pressão 
controlada e silicato de alumínio, limpeza e recuperação dos volumes dos 
elementos de pedra e homogeneização dos mesmos através de uma 
entonação cromática à base de esmaltes.



Plaça del Duc de Medinaceli 1
Barcelona, Espanha

Restauro das fachadas originais em conjunto com a texturização e 
cromatização da fachada nova deste edifício situado na Ciutat Vella. 
Os trabalhos consistiram na demolição da estucagem de cal existente, a 
costura de gretas, a limpeza mediante projeção de silicato e a reparação 
dos elementos de pedra. As balaustradas foram substituídas e pintadas, 
realizando opacidades no revestimento e protegendo a cornija com 
zinco. Finalmente, executou-se uma nova estucagem de cal tradicional, 
reproduzindo os muros falsos e emoldurados de aberturas com cal imitando 
pedra e impermeabilizando os balcões.



Ronda de San Antoni 70
Barcelona, Espanha

Os trabalhos foram realizados na fachada principal deste belo edifício 
classificado como modernista, construído em 1929 pelo arquitecto 
Domènech Sugranyes i Gras, que pertence ao “Complexo especial do 
bairro Eixample de Barcelona” desenhado pela Cerdà. Uma construção 
que se destaca pelas suas duas tribunas poligonais laterais, a forja das 
varandas e o vestíbulo com os seus vitrais. As tarefas de limpeza a seco, 
reproduções de estuques originais de esgrafito, tratamento de lajes 
de varanda de pedra natural, restauração dos corrimões modernistas, 
eliminados em intervenções anteriores, e reprodução da ornamentação 
do coroamento do edifício devem ser realçadas.



La Rambla 140
Barcelona, Espanha

No edifício do número 140 da emblemática Rambla de Barcelona 
realizámos o restauro da sua fachada destacando a reconstrução das lajes 
das varandas, a reparação dos seus elementos ornamentais, a intervenção 
nas paredes de estuque e o restauro dos corrimões e cornijas. As paredes 
tradicionais foram restauradas e reintegradas com cinzeiros biselados, 
aplicando mais tarde uma tonalidade cromática com esmalte de silicato. 
As placas da varanda, as linhas de cornija e as imposições, após a limpeza, 
foram impermeabilizadas na sua face superior.



Via Laietana 28
Barcelona, Espanha

Intervenção nas fachadas e cobertura deste edifício da Ciutat Vella de Barcelona catalogado com 
nível de proteção C. Foram eliminadas as camadas de tinta de anteriores intervenções mediante 
decapantes químicos para aplicar depois um revestimento de velatura com tinta mineral de silicato 
segundo as indicações do Município. Foram saneadas as fendas e fissuras e foram reproduzidas, 
moldadas no local, as consolas decoradas, os adornos florais e as faces da cornija, protegendo-a 
na sua face superior com zinco. Os paramentos de pedra artificial foram pontualmente retocados 
com silicato deixando a restante superfície ao natural. Os trabalhos de impermeabilização da 
cobertura do edifício foram completados mediante resinas de poliuretano e a sua pavimentação 
com revestimento cerâmico colocado em espinha.



Casa Thomas
Barcelona, Espanha

Restauro de fachada posterior de Casa Thomas do genial arquiteto 
modernista Lluís Domènech i Montaner, situada no Eixample de Barcelona. 
Foram limpos e reintegrados os paramentos de estuque de cal tradicional 
com corte de silhares chanfrados, aplicando posteriormente uma 
entonação cromática com velatura de silicato. Consertaram-se as tijoleiras 
das varandas e frentes de tribunas afetados por oxidação das vigas da 
estrutura.  Unificando finalmente as tonalidades ao esmalte, recuperando a 
original, em caixilharias e persianas tipo portada de madeira. Gostaríamos 
de destacar a  recuperação com argamassas especiais do escudo no 
medalhão que coroa a fachada com a Águia emblema dos Thomas.



restauração 
de património
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equipamentos próprios de restauração
Kalam conta com as melhores 
classificações outorgadas 
pelo estado espanhol para 
os concursos públicos de 
reabilitação de edifícios e 
restauração e conservação do 
Património Histórico Artístico.
Numa trajetória empresaria de 
mais de 30 anos, realizamos 
restaurações reconhecidas e 
premiadas pelos profissionais 
e gestores do património 
arquitetónico, como as 
intervenções nas catedrais 
de Sigüenza, Santiago de 

Compostela, Almería, Cuenca, 
Cádiz, Sevilha ou Plasencia e 
trabalhamos de forma contínua 
para distintas dioceses da igreja e 
companhias tão solventes como 
as do setor do seguro, que apenas 
colocam os seus imóveis em 
mãos de empresas qualificadas 
que lhes oferecem as máximas 
garantias.
Entre as nossas referências, 
asseguramos a intervenção 
em mais de trinta bens com 
Declaração de Património 
Mundial.



7
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desenvolvimento de projetos pluridisciplinares

1: Limpeza esculturas.
2: Restaurar fachada de pedra no Alcazar de Segovia.
3 e 7: Jogando fachada sgraffito.
4 e 5: Restauração de pintura mural.
6: Trabalho de restauração na Catedral de St. Maria da 
Encarnação na cidade colonial de Santo Domingo, na 
República Dominicana, declarada Património Mundial pela 
UNESCO em 1990.
8: Pintura e terminando na fachada do Palácio Rioja, no 
Chile.

Legenda das imagens

Desde os nossos começos, é prioritário dispor 
de uma agenda integrada por profissionais 
muito qualificados: licenciados em Belas Artes, 
restauradores, mestres dos ofícios tradicionais 
da construção especializados nos trabalhos 
de chumbo e zinco, madeira, reprodução de 
elementos arquitetónicos, revestimentos, etc., 
dirigidos por técnicos de grande formação 
e experiência. Uma equipa que realiza 
intervenções com critério e máximas garantias, 
tanto no edifício como nas obras artísticas e 
bens móveis do interior. Um bom exemplo desta 
capacidade são as intervenções realizadas na 
restauração do Seminário Mayor de Comillas, 
as sucessivas fases realizadas dentro do 
Plano Diretor da Catedral de Sigüenza ou as 
restaurações de palácios no Chile, entre outras, 
que recolhemos neste dossiê.
Reconhecimentos como a Menção Especial 
da categoria de Dedicação ao Serviço do 
Património, recebida nos Prémios Europa Nostra 
2016, alegram-nos e motivam-nos a continuar 
implicados na proteção do nosso património 
histórico.

No âmbito internacional, destacamos 
as intervenções realizadas nos palácios 
Álamos, Cousiño e Pereira em Santiago 
ou no Palácio Rioja e Vergara em Viña 
del Mar, no Chile; o antigo Palácio 
de Velasco Sarrá, atual Embaixada 
de Espanha em Havana, em Cuba; a 
Catedral de Santo Domingo na República 
Dominicana; o Palácio de Versalles, os 
Castelos de Saumur e D’Azay Le Rideu 
ou a Sainte Chapelle de Chateau de 
Vicennes de París, na França, ou o teatro 
Benno Besson, na Suíça.



restauração de esculturas



Congresso dos Deputados
Madrid, Espanha

Restauração e iluminação da fachada principal, fachada, pórticos, lápides 
e leões do Congresso dos Deputados em Madrid. Após a adaptação, 
consolidação e limpeza dos grupos escultóricos, ornamentos e suportes, 
foram instalados projectores LED. Foi construído um passadiço na parte de 
trás da fachada para permitir o acesso, renovando a instalação eléctrica e 
restaurando a carpintaria de madeira. Assim como as comissões contínuas 
para a melhoria das instalações e modificação dos espaços. As fachadas 
exteriores foram inspeccionadas através da verificação de elementos 
ornamentais soltos ou destacáveis e da instalação de redes de protecção 
em áreas de risco. Os dados e amostras recolhidos foram registados num 
Relatório Técnico para posterior intervenção.



Melhorar a acessibilidade
Património Nacional, Espanha

Beneficiação da acessibilidade de diferentes conjuntos pertencentes ao Património Nacional. No 
Panteón de los Hombres Ilustres, procedeu-se à abertura de uma porta num pano de alvenaria, 
a execução de uma rampa e colocação de uma porta nova de ferro forjado. No Monasterio 
de la Encarnación, restauraram-se os portões de entrada recuperando a abertura original dos 
mesmos, executando-se rampas no itinerário acessível e a instalação sanitária adaptada. Além 
de neste último, no Palácio Real de Madrid, Palácio Real de Aranjuez, Real Sítio de San Lorenzo 
do El Escorial, Mosteiro de San Jerónimo de Yuste, Mosteiro de Santa María la Real de las Huelgas 
e o Real Mosteiro de Santa Clara de Tordesillas, instalaram-se painéis informativos e laço inductivo 
de audiofrequência fixo, instrumento que tem como função melhorar a acessibilidade de pessoas 
com deficiência auditiva.



Tribunal Supremo
Madrid, Espanha

O antigo mosteiro da Visitação das Salesas Reales, parte do qual alberga 
actualmente a sede do Supremo Tribunal, foi criado em 1749 por iniciativa 
da Rainha Bárbara de Bragança para instalar as freiras da Visitação em 
Espanha e, para além do convento, para criar uma escola para raparigas 
nobres. Em 1870, o convento foi utilizado como tribunal. As nossas equipas 
internas iluminaram as entradas principais da Plaza de la Villa de París e da 
Calle Marqués de la Ensenada, utilizando projectores LED e luzes lineares, 
após a limpeza das fachadas. Este trabalho junta-se aos outros projectos 
de iluminação realizados na nossa divisão de Restauração do Património.



Ministério de Agricultura
Madrid, Espanha

Este edifício, antigo Ministério de Obras Públicas, foi construído em 1879 no 
bairro dos Jerónimos de Madrid. Este monumento é o local do restauro do 
conjunto escultórico em bronze, obtido por Juan de Ávalos nos anos 80 
a partir da escultura original em mármore de Carrara de Agustín Querol, 
que coroa a sede do edifício. As esculturas representam a Glória alada 
juntamente com as alegorias da Ciência e da Arte, acompanhadas em 
ambos os lados por duas Pegasus com figuras humanas representando a 
Agricultura, a Indústria, a Filosofia e as Letras. A restauração incluiu o reforço 
das peças de bronze por soldadura e a recuperação da pátina original do 
bronze, restaurando toda a base com a aplicação de argamassa de cal.



Palácio Real -  Casa del Labrador
(em proceso) Aranjuez, Espanha

Estamos a trabalhar neste edifício no complexo palaciano, dando 
continuidade às intervenções anteriores para o Patrimonio Nacional. O 
trabalho começou com acções preliminares para monitorizar fendas, 
proteger elementos arquitectónicos e mover bens culturais. Posteriormente, 
realiza-se a consolidação estrutural, estabilizando abóbadas, paredes de 
fachadas e lajes, antes da fundação através de micro estacas, terminando 
com a reparação de instalações, telhados e pavimentação, entre outros 
elementos. Tudo isto exige a vasta experiência fornecida pelos nossos 
profissionais em obras semelhantes, que exigem uma precisão de execução 
compatível com a preservação deste valioso património histórico-artístico.



Palácio Real - Capela de Santo Antonio
Aranjuez, Espanha

Fernando VI encomendou a construção desta capela em honra de Santo 
António de Pádua, no lado sul da praça principal que serve de entrada 
para o Sítio Real de Aranjuez, no que foi o oratório durante o reinado de 
Filipe IV. A igreja tem uma planta circular centralizada e é ladeada por 
uma galeria arqueada com cinco arcos semicirculares e coroada por 
uma cúpula de chumbo utilizando o sistema de embordonado. KALAM 
realizou os trabalhos de restauração do telhado de chumbo da cúpula da 
capela, substituindo as placas deterioradas, desmontando o telhado do 
transepto e renovando o seu sistema de impermeabilização e evacuação 
de água, com trabalhos de chumbo de três milímetros de espessura por 
meio de engaste.



Palácio Real - Casa de Ofícios
Aranjuez, Espanha

Intervenções em diferentes zonas do Palácio de Aranjuez para Património 
Nacional na conhecida como Casa de Ofícios, onde se executou o 
levantamento de pavimentos, a impermeabilização de terraços e piso 
com tijoleira de grés, tratamento das arcadas de pedra de Colmenar e 
fábrica de tijolo burro, com limpeza e recuperação mediante argamassa e 
cantaria tanto de fendas como de peças perdidas e restauro da serralharia 
histórica. Restauro do piso das Salas do Museu do Homem, no interior do 
Palácio e intervenções em diversas zonas dos jardins do Palácio, entre elas 
nos Pavilhões do Embarcadouro e nos sifões das fontes com intervenções 
de consolidação e recuperação das fabricas de tijolo.



Palácio Real - Cenador de la Reina
La Granja, Espanha

Este pavilhão, também conhecido como o Gilded Cabinet ou o Marble 
Pavilion, é um magnífico exemplo da arte da Regência Francesa. Completa 
o eixo do conjunto formado pela Parterre, a Cascata e a Fonte das Três 
Graças. Uma das mais belas vistas do Parque Real. O Património Nacional 
concedeu à KALAM o restauro do Cenador de la Reina. O trabalho consistiu 
na desmontagem do telhado de ardósia, elementos ornamentais, telhados 
de chumbo e sua estrutura para restauração e instalação; tratamento 
de pavimentos, carpintaria, vidro; construção de uma escadaria italiana 
e limpeza das fachadas de pedra para consolidação, reintegração 
volumétrica e aplicação de pátina.



Faculdade Universitária de San Ildefonso
Alcalá de Henares, Espanha

Restauração da fachada do Colegio Mayor de San Ildefonso pertencente à Universidade de 
Alcalá de Henares. Mandando edificar por iniciativa do Cardeal Cisneros em 1537, é uma das obras 
mais conhecidas de Rodrigo Gil de Hontañón e está construída em pedra calcária de Vellón, no 
“estilo Cisneros”, também denominado plateresco ou de transição, com mistura de estilos desde 
o Gótico ao Renascentista. A intervenção compreende a limpeza, consolidação, dessalinização,
reposição de volumes com pedra e argamassa, a restauração de serralharias e carpintarias e a
proteção das cornijas com zinco. O excelente trabalho dos nossos profissionais nesta intervenção,
tem sido fundamental para este trabalho de restauração obtido o Prêmio da União Europeia para
o Patrimônio Cultural, concedido pela Europa Nostra na Categoria de Conservação em 2018, bem
como o Prêmio Especial da Fundação Casas históricas no ano de 2017.



Palácio do Arcebispo
Alcalá de Henares, Espanha

Este edifício do século XIII era a residência dos arcebispos de Toledo. Tem 
uma sucessão de estilos como o Mudejar, Renascentista e Barroco, com 
uma notável intervenção no século XVI por Alonso de Covarrubias. Este 
edifício, declarado Monumento Histórico-Arístico em 1931, teve sérios 
problemas devido à má canalização da água nos telhados e exigiu um 
tratamento das fachadas e interiores da ala leste. A nossa equipa de 
restauradores trabalhou na restauração e consolidação da crista de pedra 
e na recomposição das torneiras de coroamento por meio de moldagem in 
situ, fazendo os moldes na oficina para a produção das peças necessárias.



Catedral de Sevilha - La Giralda
 Sevilha, Espanha

Após o trabalho realizado na S.M.P. Iglesia Catedral de Sevilha, a sua Excelência o Cabildo confiou 
mais uma vez a KALAM a consolidação das fachadas da Giralda. Os nossos especialistas técnicos 
e restauradores garantem que o trabalho é realizado de acordo com os critérios de intervenção 
e conservação estabelecidos nesta rigorosa intervenção. A restauração inclui a limpeza a seco 
manual, a eliminação de biocrustes, a recuperação, consolidação, rejunte e patinação da alvenaria, 
incluindo a restauração da Sebka e dos elementos cerâmicos, e a limpeza, limpeza, consolidação 
e rejunte dos elementos de pedra, recuperando os volumes perdidos com argamassas especiais 
de restauração para posterior impermeabilização e patinação final. A nossa equipa acrescenta 
sempre os seus conhecimentos e experiência a um projecto liderado pelo arquitecto Eduardo 
Martínez Moya e que contou com um prestigioso Comité de Peritos, levando a cabo uma extensa 
investigação, documentação e subsequente disseminação dos resultados.



Catedral de Sevilha - La Giralda
 Sevilha, Espanha



Catedral de Sevilha - Sacristía y Sagrario
 Sevilha, Espanha

No conjunto de intervenções que realizámos na Catedral, e após uma 
primeira fase de reforço das fundações, o Capítulo da S.M.P. Iglesia 
Catedral de Sevilha concedeu à KALAM a restauração das salas superiores 
da sacristia e dos escritórios do tabernáculo. Os espaços interiores foram 
reconfigurados, substituindo a actual escadaria por uma escadaria 
independente e adaptando os acessos aos regulamentos. Foram criados 
novos escritórios, salas de reuniões e salas para a exposição de quadros e 
outros artigos de interesse em armazém, e a cave foi ampliada. Para além 
do meticuloso nível de detalhe na execução, destacamos o reforço das 
cúpulas, os trabalhos de restauração realizados para trazer à luz os arcos 
almóadas escondidos e a espectacular cisterna que foi encontrada.



Catedral de Sevilha - Biblioteca Capitular
 Sevilha, Espanha

Em meados do século XIII, os cânones da recentemente consagrada 
Catedral de Sevilha iniciaram a tarefa de acumular livros e manuscritos, 
dando origem a esta grande biblioteca, localizada no extremo ocidental 
do Patio de los Naranjos. Os trabalhos de consolidação de terrenos foram 
realizados através de injecções de cimento armado e bentonite nas 
asas norte e leste da Biblioteca do Capítulo Colombiano da S.M.P. Iglesia 
Catedral de Sevilla (Catedral de Sevilha). Para realizar o trabalho, a nossa 
equipa de restauradores encarregou-se do tratamento adequado de 
todas as obras de arte e bens de grande valor histórico e artístico dentro 
da Catedral, incluindo um retrato de Cristóvão Colombo dado à Catedral 
pelo rei francês Louis Philippe no século XIX.



Catedral de Sevilha - Iglesia del Sagrario
 (em curso) Sevilha, Espanha

Intervenção para o Excelentíssimo Cabildo da Catedral de Sevilha (Capítulo 
Catedral de Sevilha) para sustentar as fundações deste templo barroco 
único. A Igreja do Sagrario foi construída no lado ocidental do Patio de los 
Naranjos, sobre as fundações almóadas da antiga mesquita. A igreja tem 
uma planta rectangular e uma única nave, com pequenas capelas entre 
os contrafortes e com tribunas e grandes janelas no topo. Este elemento 
do complexo catedralício sofre de falhas de assentamento, uma vez que 
a sua base está muito próxima do lençol freático. Outros trabalhos estão 
também a ser realizados neste monumento, tais como o restauro dos seus 
cofres, paredes, pavimentos e fachadas exteriores.



Catedral de Sevilha - Capilla de San Andrés
 Sevilha, Espanha

Nesta nova intervenção na Catedral de Sevilha abordámos a 
reorganização dos bens móveis da Capela de San Andrés a fim de melhorar 
a conservação do retábulo existente do século XIX, situado por detrás da 
exposição do Cristo de la Clemencia de Martínez Montañés, e de melhorar 
a contemplação dos quatro sepulcros de alabastro gótico da escola de 
Toledo. A intervenção incluiu a desmontagem e acondicionamento do 
retábulo, a desmontagem, remontagem e posterior montagem do altar 
de mármore, a restauração da parede da capela, e a desmontagem, 
restauração e recolocação dos sepulcros sobre novos tumulcros instalados 
à entrada da capela, realizada pela nossa equipa de restauradores com 
vasta experiência neste delicado trabalho.



Catedral de Tudela
Tudela, Espanha

Delicada intervenção de conservação dos elementos pétreos do claustro 
da Catedral. Esta joia do Românico padece de uma patologia da 
pedra que requer uma análise rigorosa e uma intervenção específica e 
adequada em função do estado de partida em cada elemento. Sob estes 
critérios utilizaram-se diferentes procedimentos agrupados em três fases, 
de limpeza e eliminação de estratos prévios, de adesão de fragmentos 
e fechamento de fendas e, finalmente, de implantação de proteções 
provisórios e de adoção de medidas de conversação preventiva. Para 
a limpeza, segundo cada caso, utilizou-se a desincrustação fotónica, 
micro-projeção de partículas de pedra pomes ou meios mecânicos como 
espátula de ultra-sons ou bisturi.



Catedral de Tudela
Tudela, Espanha



Catedral de Plasencia
Plasencia, Espanha

A nossa equipa de especialistas está a realizar trabalhos de restauração nas 
bancas do coro da catedral, obra do mestre-de-obras Rodrigo Alemán e 
construída durante os séculos XV e XVI. O coro de estilo gótico flamboyant, 
esculpido em madeira de nogueira, apresenta uma extraordinária 
exuberância decorativa em esculturas e incrustações e numerosos relevos 
de grande riqueza iconográfica. As peças do coro foram desmontadas 
para limpeza a laser e posterior aplicação de verniz protector. Os pináculos 
do Rei e da Rainha e a cadeira do Bispo também foram tratados. Para a 
realização deste trabalho, foi criado um workshop no local e realizado um 
acompanhamento documental e gráfico de cada etapa do processo.



Catedral de Plasencia
Plasencia, Espanha



Catedral de Santiago
Santiago de Compostela, Espanha

A Capela Mondragón do século XVI tem uma planta quase rectangular e 
de um lado há uma sacristia que dá acesso a uma escadaria em espiral 
que conduz a uma tribuna. A característica mais marcante e original desta 
capela é o seu retábulo. Ao contrário dos típicos retábulos de madeira 
ou, menos comumente, de pedra, este é completamente modelado 
em terracota. KALAM está a restaurar o relevo de terracota intitulado 
Lamentação sobre o Cristo morto, a obra de Miguel Perrin. A obra, dirigida 
pelo Instituto do Património Cultural Espanhol, incluiu a eliminação de dois 
repoligómios e a consolidação e protecção da policromia original.



Catedral de Cuenca
Cuenca, Espanha

A catedral, consagrada por São Julião, o segundo bispo de Cuenca, foi 
construída no local da antiga mesquita árabe da cidade. Este edifício com 
um plano transversal latino, três naves, ambulatório duplo e um presbitério 
profundo é considerado a primeira catedral gótica construída em Castela. 
Realizámos a restauração dos telhados, fachadas e interiores da catedral, 
encomendada pelo Ministério da Habitação. Entre as intervenções 
realizadas, devemos destacar a logística que utilizámos devido à 
dificuldade de actuar sobre a estrutura e o telhado do ambulatório que 
se sobrepõe à foice. Os elementos de pedra e os rebocos foram tratados, 
e os acabamentos interiores originais foram recuperados.



Catedral de Toledo
Toledo, Espanha

KALAM está a realizar trabalhos de emergência para o Ministério da Cultura e do Desporto no 
telhado transparente da Catedral de Toledo. Esta construção significativa foi realizada no século 
XVIII pelo artista Narciso Tomé num feito arquitectónico, criando uma abertura nos telhados góticos 
da Catedral para permitir a passagem da luz para o transepto principal da Catedral. Os trabalhos 
envolveram trabalhos na ardósia e no telhado de chumbo tanto no exterior como na estrutura de 
madeira e a restauração da parede de freixo, tijolo e alvenaria sobre a qual o telhado é suportado. 
Também estão a ser realizados trabalhos nos telhados da capela principal, nos telhados góticos 
adjacentes, e nos seus elementos de recinto: a carpintaria, as caixas de ferro forjado e os vitrais, com 
os restauradores a trabalharem no tratamento dos suportes de pedra e na consolidação do reboco 
histórico existente e dos meios logísticos e auxiliares necessários para aceder a esta zona da catedral. 



Catedral de Coria
Coria, Espanha

A cidade de Coria está localizada na parte nordeste de Cáceres 
e foi declarada Património de Interesse Cultural na categoria de Sítio 
Histórico. Entre as suas obras de maior valor patrimonial está a Catedral 
da Assunção, um edifício construído na muralha sul da muralha romana. 
Em 1998 restauramos os telhados, fachadas, pináculos e cristas desta 
catedral, sendo os trabalhos nos pináculos de granito, que tinham caído na 
sequência do terramoto de Lisboa de 1755, particularmente complicados 
devido à necessidade de os elevar a uma altura muito considerável sem 
possibilidade de acesso por meios mecânicos auxiliares. A estrutura dos 
telhados foi substituída, o que exigiu a colocação de elementos de grande 
esquadria e comprimento.



Catedral de Cádiz
Cádiz, Espanha

Restauro integral da Sacristia Baixa para o Ministério de Cultura. Os trabalhos 
consistiram na limpeza, dessalinização e reposição de volumes perdidos 
com um importante trabalho de cantaria e argamassa de cal, desde a 
lanterna da cúpula até à totalidade dos paramentos e piso. Posteriormente 
recuperaram-se as fendas da silharia e aplicaram-se tratamentos de 
impermeabilização no interior, dada a elevada salinidade da humidade 
por condensação nesta cidade. Também foi impermeabilizado o telhado 
da capela para evitar humidades derivadas da filtração da chuva. 
Concluídos os trabalhos, através de ekaba, editamos um livro sobre este 
templo desenhado pelo arquiteto Vicente Acero em 1722.



Catedral de Almeria
 Almeria, Espanha

Esta catedral, a sede episcopal da diocese de Almería, é um magnífico 
exemplo da transição entre os períodos gótico tardio e renascentista 
do século XVI em Espanha. Também conhecida como a Catedral da 
Encarnação, a sua construção começou em 1522 após o fatídico terramoto 
que devastou Almería, sob a direcção de Juan de Orea. O trabalho foi 
encomendado pelo Ministério da Cultura através do Instituto do Património 
Histórico Espanhol. O claustro rectangular neoclássico, constituído por um 
pátio central e quatro galerias, foi totalmente restaurado, consolidando 
as paredes, abóbadas e elementos de pedra ornamental; o pátio foi 
impermeabilizado e pavimentado e, finalmente, os telhados foram 
renovados.



Catedral de Sigüenza
 Sigüenza, Espanha

Esta catedral, consagrada a Santa Maria, padroeira de Sigüenza, começou 
a ser construída sobre uma planta de estilo românico com fachadas que 
correspondem ao estilo gótico de influência francesa. Com um plano 
transversal latino, tem três naves com quatro baías, a central mais alta que 
as laterais, uma nave transepto curta e transepto, uma capela semicircular 
profunda e um ambulatório poligonal. Executámos o Plano Director da 
catedral em diferentes fases para o Instituto do Património Cultural Espanhol. 
Começámos com obras de reabilitação integral que incluíram o tratamento 
da humidade através da escavação de galerias de minas, reabilitação de 
telhados, escavação e construção de câmaras de abóbada, restauração de 
paredes com argamassas de drenagem e obras de restauração no interior. 



Catedral de Sigüenza
 Sigüenza, Espanha

Numa segunda fase, realizámos, entre outras obras, a restauração completa do claustro gótico, 
com uma escavação arqueológica do recinto, a construção de câmaras, o piso dos pandas, a 
restauração dos telhados, a drenagem do pomar e um novo paisagismo. Em 2007, coincidindo 
com a entrega de KALAM para o Prémio Nacional de Restauração, publicámos um livro sobre esta 
magnífica catedral através da EKABA. Outra das fases realizadas incluiu a recuperação dos edifícios 
anexos ao claustro para albergar o Museu da Tapeçaria da Catedral. Para o efeito, o espaço foi 
remodelado através da demolição de divisórias posteriores, escavando arqueologicamente a 
área e cobrindo-a com um tecto caixotado recentemente criado, fornecendo ao museu novos 
trabalhos em madeira, instalações eléctricas e iluminação. Além disso, foi instalado um sistema de 
aquecimento por piso radiante, bem como a restauração das paredes exteriores e do telhado.



Alcácer de Segovia
Segovia, Espanha

Realizámos o restauro das fachadas e paredes do lado sul do emblemático 
Alcázar de Segóvia. Este monumento histórico-artístico, que data de 1931, 
foi declarado, juntamente com a cidade de Segóvia, um Património 
Mundial pela UNESCO em 1985. Foram efectuados trabalhos de cantaria, 
alvenaria e consolidação nas paredes, removendo revestimentos antigos 
em mau estado e acrescentando material. Novos rejuntes, esgrafitos 
e rebocos foram realizados utilizando argamassas tradicionais de cal 
pigmentadas no local, com as quais as cores originais foram combinadas. 
Todo o trabalho foi realizado, como sempre, com a nossa própria mão-
de-obra especializada.



Alcácer de Segovia
Segovia, Espanha



Porta de Toledo
Ciudad Real, Espanha

A restauração desta importante obra da arquitetura medieval de Alfonso 
X, o Sábio, foi promovida pela Fundação Caja Madrid. Compreendeu 
os trabalhos de escavação arqueológica do recinto, em conjunto com 
a drenagem e o solo do perímetro para evitar humidades que pudesse 
deteriorar o estado da pedra. Nas telas, procedeu-se à eliminação de sais 
em paramentos, recuperação das juntas com argamassas tradicionais de 
cal e reconstrução e atacamento de muralhas e de cantaria aplicando 
pátinas de cor para igualar a tonalidade original. Destacamos a restauração 
das pinturas murais descobertas durante as obras pelos nossos técnicos 
especializados.



Porta de Toledo
Ciudad Real, Espanha



Ponte de Alcantara
Alcantara, Espanha

Renovação da iluminação da ponte romana de Alcántara, em Cáceres, 
para a Fundação Iberdrola. Os projectores existentes foram substituídos 
por novas luminárias LED instaladas em abutments e arcos. Foi realizada 
a nova instalação do equipamento de ligação e medição, bem como a 
adaptação dos acessos. A nova iluminação é mais eficiente em termos 
energéticos, reduzindo simultaneamente o impacto da poluição luminosa 
sobre o ambiente graças à cuidadosa concepção do sistema. Este enorme 
monumento é uma das mais importantes obras de engenharia romana. Foi 
construído entre 104 e 106 e o seu comprimento de 194 metros é coroado, 
no centro, por um arco triunfal com uma dedicatória ao Imperador Trajano.



Castelo de Cortegana
Cortegana, Espanha

Trabalhos de recuperação e restauração na vedação exterior da encosta 
norte e pavimentação no exterior deste edifício militar construído no 
final do século XIII e declarado BIC na categoria Monumento. As obras, 
promovidas pela Câmara Municipal de Cortegana, consistem no restauro 
e preenchimento, quando necessário, da alvenaria de alvenaria de pedra 
de cantaria e na formação de degraus de alvenaria onde esta é inexistente 
ou defeituosa. Também são realizadas acções sobre o revestimento, tais 
como o rejunte da cantaria e a limpeza e recuperação dos rebocos e 
rebocos nas faces verticais. Nas paredes horizontais, e a fim de melhorar a 
segurança da circulação em redor do recinto, foi colocado um pavimento 
de pedra, reforçado com corrimãos.



Seminário Maior
Comillas, Espanha

Temos muita sorte por ter trabalhado de forma integral e no restauro de salas nobres, na maior 
intervenção modernista fora da Catalunha, monumento engalanado magistralmente pela equipa 
dos melhores artistas da cena catalã que acompanharam o grande arquiteto Luis Domènech i 
Montaner. A forte deterioração sofrida durante décadas de abandono em muros, coberturas e 
interiores levou a intervenções em profundidade para a erradicação de humidades e os seus efeitos 
derivados. Realizaram-se costuras estruturais, retacados com pedra, ladrilhos, azulejos e morteiros de 
cal adequados à fábrica original. Durante dois anos ininterruptos, recuperamos o vestíbulo principal, 
artesanatos, o paraninfo, nártex, escadas profusamente ornamentadas; pinturas de murais, sobre 
lona e madeira; dourados, salas nobres, bem como as fachadas e o claustro.



Seminário Maior
Comillas, Espanha



Seminário Maior
Comillas, Espanha

Coberta de azulejos, a igreja é construída utilizando os sistemas habituais 
em grandes edifícios do final do século XIX. Incorpora elementos góticos 
e mudéjares, combinados com a ornamentação modernista contribuída 
pelo arquitecto Lluís Domènech i Montaner. Nesta fase do restauro 
do Seminário Maior de Comillas, todos os bens móveis da igreja foram 
catalogados e deslocados: as bancas de coro do presbitério e do coro, 
os retábulos das naves laterais, os confessionários, os altares das tribunas 
e o desmantelamento das pinturas sobre tela que cobriam as capelas, o 
presbitério, o coro e o sótão do coro. Foram também realizados trabalhos 
de reintegração do tabuleiro da abside, do oculi das naves laterais e da 
rosácea na fachada principal.



Portada da Audiência Provincial
León, Espanha

Esta fachada é dedicada à Rainha Maria Bárbara de Bragança, casada 
com Fernando VI, que estão representados nos medalhões, bem como a 
um leão com dois globos, que aludem aos bens da coroa no estrangeiro. 
A segunda secção é constituída por um pente com um escudo com o 
velo de ouro e estampado com a coroa real, encimado por duas figuras 
representando a constância e o trabalho, e o comércio e as artes. Em 
meados do século XX, esta fachada foi transferida para o edifício do 
Tribunal Provincial. Para a sua restauração, foram aplicados tratamentos 
específicos, foi efectuada uma limpeza exaustiva com meios mecânicos e 
químicos, os volumes foram substituídos por argamassa de cal e, finalmente, 
todo o conjunto recebeu um acabamento de pátina.



Retábulo de San Pablo
Zaragoza, Espanha

O projecto consiste em recuperar as portas que esconderam o retábulo do 
século XVI de Damian Forment durante certos períodos litúrgicos. As portas 
foram construídas em 1524 e desmontadas nos anos 80 do século passado. 
A estrutura foi feita por Juan Bierto, e as pinturas por Antonio Galcerán 
e Jerónimo de Mora. Cada uma das portas consistia em duas telas 
policromadas na frente e duas pinturas grisaille no verso. Permaneceram 
abertos durante todo o ano excepto durante a Quaresma, quando foram 
fechados para que apenas as cenas a preto e branco pudessem ser 
vistas. A intervenção inclui a construção e montagem das molduras, e a 
restauração das telas de óleo e grisaille que decoravam a frente e o verso.



Igreja de San Pablo
Zaragoza, Espanha

A Igreja de São Paulo, conhecida como “a terceira catedral de Saragoça”, 
faz parte do conjunto artístico do estilo gótico gótico aragonês Mudejar 
declarado Património Mundial pela UNESCO. É um templo fragmentado, 
cuja disposição inicial do século XIV seguiu a estrutura típica de uma única 
nave, dividida em quatro baías, com capelas abertas entre os contrafortes 
e um quitelo poligonal de cinco lados. No século XV, foram acrescentadas 
duas naves laterais, dando origem a um ambulatório na capela-mor. 
Nesta intervenção, foi recuperada a decoração isódromaca com que 
as paredes foram cobertas, bem como o delicado reboco das costelas. 
Com estas acções, a sua imagem original foi restaurada, resgatada a 
partir de fotografias antigas.



Convento de São Clemente
Toledo, Espanha

San Clemente é um dos conventos que surgiram em Toledo após a 
Reconquista. Foi fundada fora das muralhas por Alfonso VI e transferida 
para dentro das muralhas pelo seu neto Alfonso VI. É um complexo de 
sete pátios e claustros, destacando-se o claustro processional, e contém 
um dos mais importantes conjuntos de azulejos da cidade. Atribuída pelo 
Consórcio da Cidade de Toledo, esta restauração, parte de um Plano de 
Reabilitação Integral em curso há anos, inclui a actualização de casas 
particulares. Requeria trabalhos em telhados, fachadas e parte das salas 
interiores, incluindo um salão com um tecto do século XVI, rebocos islâmicos 
e decorações murais.



Igreja de Santa Justa
Toledo, Espanha

Esta igreja, dedicada aos Santos Justa e Rufina, é uma das paróquias 
moçárabes da cidade, católica de rito hispano-moçárabe. Embora haja 
provas da sua existência desde o século XII, foi nos séculos XVI e XVII 
quando foi plenamente desenvolvida. É constituída por uma grande nave 
com uma abside poligonal e um telhado formado por uma estrutura de 
madeira. Neste monumento, declarado BIC em 1998, o projecto consistia 
na restauração das instalações da Irmandade de Santa Caridad. Sob a 
supervisão do Consórcio da Cidade, os trabalhos envolveram a renovação 
e o restauro integral das diferentes áreas, destacando-se o importante 
trabalho realizado nas paredes, tectos, tectos caixotados e pintura mural.



Igreja de Santo Ildefonso
Toledo, Espanha

Este edifício de estilo barroco foi construído em honra da santa padroeira 
da cidade. Tem uma planta em latim com uma única grande nave. 
Tem uma fachada com decorações notáveis, como o baixo-relevo que 
representa a descida da Virgem impondo a casula em San Ildefonso, e 
o vitral superior ladeado por cinco estátuas de Mattia Carmannini e Félix
Bambi. Nesta igreja jesuíta, foram efectuados o restauro das portas da
fachada principal, a limpeza de manchas de tinta e sujidade generalizada,
a selagem de fendas com resina e madeira, a recuperação de elementos
ornamentais de bronze com peças torneadas e a protecção final.



Salão Islâmico
Toledo, Espanha

Consolidação estrutural das fábricas e acondicionamento museológico 
das salas pertencentes ao Salão Islâmico do Cobertizo de las Doncellas, 
para o Consórcio da Cidade de Toledo. Foram efectuadas escavações 
arqueológicas nas quais foram encontrados vestígios visigóticos e islâmicos, 
os quais foram expostos uma vez terminada a intervenção. Vale a pena 
notar a data que ainda pode ser lida numa das extremidades da escavação 
da cave, 1150. Estas obras foram concluídas com o restauro dos rebocos 
do século XV-XVIII, bem como as vigas esculpidas no pátio datadas do 
século XIII e decoradas com caracteres cúficos com elementos vegetais 
decorativos e atauriques, decorações características da arte islâmica.



Museu de Santa Cruz
Toledo, Espanha

O Hospital de Santa Cruz é um edifício tão monumental que é um dos 
mais importantes exemplos da arquitectura civil renascentista em Espanha. 
Abriga agora o património cultural da cidade de Toledo. Para esta obra, 
encomendada pelo Consorcio de Toledo, foram restauradas as pinturas 
murais nas fachadas deste complexo monumental, previamente pré-
consolidando a base e aplicando depois gesso e tons de cor. As pinturas 
que estavam escondidas foram recuperadas através de frescos e a 
fachada do convento, coroada com um relevo de Santiago datado 
do século XVI, foi restaurada, os volumes de granito perdidos foram 
consolidados, limpos e recuperados.



Colegio de los Infantes
Toledo, Espanha

Este edifício irregular foi fundado pelo Cardeal Siliceo em 1552. Está 
organizado em torno de dois pátios, que também são irregulares. O 
exterior é feito de alvenaria com aberturas de janela treliçadas por Maestre 
Domingo, o rejuvenescedor da catedral (mestre-de-obras). Fachada 
renascentista com vestígios de Francisco de Villalpando e escultura de 
Alonso de Covarrubias. A porta com forro é emoldurada por dois dosséis 
com o brasão do Cardeal apoiado por dois putti. Acima disto, acima da 
entablatura, há um tondo com a Virgem e a Criança. A costura estrutural foi 
realizada na alvenaria, assim como a limpeza, restauração, consolidação 
e protecção da cantaria, rebocos e trabalhos em madeira.



Torre Mudéjar de San Miguel
Toledo, Espanha

A Igreja de San Miguel el Alto foi construída no século XII em estilo 
Mudejar e reformada no século XVII, impondo alguns cânones estéticos 
do estilo barroco. Esta torre esguia, inspirada nos minaretes das mesquitas 
muçulmanas, permanece do período original. É constituída por uma base 
de pedra, um corpo de alvenaria e duas aberturas com perfis árabes para 
os sinos. Para o Consórcio da Cidade de Toledo, as paredes exteriores 
e interiores foram limpas, consolidadas, substituídas e agrupadas, e a 
iluminação foi renovada e os degraus foram restaurados. O telhado do 
campanário foi também reconstruído, com a restauração dos sinos, e a 
intervenção foi completada com a definição e adaptação dos acessos.



Torre de San Bartolomé
Toledo, Espanha

Esta torre, de origem mudéjar, é a parte mais antiga da Igreja de San 
Bartolomé, um edifício com uma elevação medieval tardia modificada no 
século XIX para servir de convento. Baseia-se num minarete muçulmano, 
com um exterior de alvenaria gravada com uma janela dupla em ferradura 
e alfiz. Nas obras de restauração desta torre para o Consórcio da Cidade 
de Toledo, foram tratadas as paredes interiores e exteriores, bem como a 
reforma da estrutura do telhado da torre sineira. A torre, com um contraforte 
central e tectos abobadados no seu interior, tem o valor acrescentado 
de uma dúzia de relevos visigóticos, reutilizados na construção Mudejar.



Convento Puríssima Conceição
Toledo, Espanha

O Convento da Imaculada Conceição, das freiras beneditinas, tem as suas 
origens num colégio de freiras abençoadas fundado em 1487 ao lado do 
Convento de São Pablo. O actual convento e igreja foram construídos no 
século XVII por ordem do arcebispo de Toledo entre 1666 e 1677. O trabalho 
realizado incluiu a consolidação estrutural da abóbada do século XV, 
concebendo peças especiais para solidificar cada uma das costelas com 
a alvenaria, unindo-as com tensores para distribuir as tensões. As pinturas 
do século XVI foram limpas, consolidadas, estucadas e coloridas, e os 
arcos lóbulos islâmicos foram restaurados através da limpeza, estucagem 
e coloração, e reintegrando peças e fragmentos de cerâmica.



Igresa do Santos Niños Justo y Pastor
 Tielmes, Espanha

Esta igreja de estilo renascentista-baroque foi iniciada em meados do 
século XVII, mas após um longo período de paragem da construção, foi 
concluída no final do século XVIII. Trata-se de uma construção de nave 
única, ladeada por colunas toscanas, que suportam arcos semicirculares 
com abóbada de barril. À direita da porta há uma torre com três 
secções. Realizámos trabalhos para eliminar as lesões nos telhados de 
modo a que possam cumprir a sua função de protecção de forma 
adequada. Nos telhados da igreja, da secção por detrás da Capela 
Principal e da Capela do Santo Sacramento, tratámos do telhado, da 
consolidação, reparação e costura dos beirados e da execução das 
prisões e limas; com uma revisão do estado da impermeabilização. 
 



Igreja San Francisco Javier
 Nuevo Baztán, Espanha

Reabilitação das coberturas da igreja de San Francisco Javier de Nuevo 
Baztán. Realiza-se o restauro das coberturas de telha e os capitéis de 
ardósia. Saneiam-se e aplicam-se distintos tratamentos sobre as estruturas 
de madeira da cobertura, restaurando os babeiros e adornos de chumbo 
e zinco, bem como a o cata-vento e a cruz entre outros elementos 
ornamentais. Cabe destacar a reconstrução completa do capitel da 
torre que se realizou mediante técnicas tradicionais, desenvolvendo a 
configuração e o desenho ao seu estado original. A intervenção incluiu 
a colocação de linhas de vida homologadas.



Igreja de San Juan Evangelista
Torrejón de Ardoz, Madrid

Intervenção para o Bispado de Alcalá de Henares que consiste no restauro das fachadas e espiral 
da torre, recuperando elementos do seu traçado original através de documentação de 1838, 
para além dos beirados, caleiras escondidas e gárgulas encontradas sob a cobertura existente. Na 
espiga, 80% da estrutura de madeira foi substituída, aplicando uma protecção insecticida às partes 
conservadas, bem como a renovação completa do seu revestimento de ardósia. Nas fachadas, as 
paredes de alvenaria de calcário estão a ser restauradas através de limpeza com pressão de água 
controlada, coloração da alvenaria, reintegração de beirados, cornijas e imposições, protecção 
com babetes de zinco, costura e injecções por gravidade de calcário em fendas, tonificação com 
patinas de silicato e impermeabilização de todos os elementos anteriores. O betão e o cimento 
adicionados em intervenções anteriores são também eliminados.



Igreja de Santiago
Sigüenza, Espanha

Na rua principal da cidade medieval de Sigüenza encontra-se a fachada 
desta antiga igreja, construída nos últimos anos do século XII, encomendada 
pelo Bispo Martín de Finojosa. É constituído por um arco de évasé, com 
um relevo de São Tiago no tímpano e coroado com um frontão triangular. 
O interior consiste num único espaço de seis secções com um coro ao 
pé. Os tratamentos de restauração promovidos pelo Governo Regional 
de Castilla-La Mancha nesta igreja envolveram importantes trabalhos de 
cantaria que permitiram recuperar a estabilidade da fachada, bem como 
o seu coro renascentista, para além da restauração do portal românico,
cujos relevos se encontram entre os mais destacados do estilo românico
em Guadalajara.



Santa María da Cabeça
Ávila, Espanha

Obra adjudicada pela Junta de Castela e Leão para o restauro desta 
Igreja localizado em Avila entre os monumentos fora dos muros que estão 
incluídos no conjunto declarado Património Mundial pela UNESCO. Data de 
princípios do século XIII, de espírito árabe e modelo românico. Procedeu-
se a eliminar os elementos agressivos para a sua posterior restituição com 
materiais e morfologia adequada; aplicaram-se tratamentos e rebocos de 
paramentos interiores e exteriores; restauraram-se as portadas, campanário 
e sinos, e reconstruiu-se o artesoado e estrutura do telhado com a sua 
posterior colocação de painel e telha.



Cartuja Baja
Zaragoza, Espanha

Este mosteiro cartaginês, o mosteiro da Imaculada Conceição, está 
localizado na periferia da cidade de Saragoça. Foi construído pelo 
vereador, até à sua morte em 1630, do Hospital de San Felipe y Santiago, 
Don Alonso de Funes y Villalpando. Para a restauração deste monumento, 
declarado Património de Interesse Cultural, foram substituídas as cinzas 
de pedra deterioradas por material de características semelhantes e do 
mesmo tamanho, e os tijolos moldados em mau estado foram substituídos. 
De particular destaque é a recuperação do buraco do sino na elevação 
sul, removendo a alvenaria e substituindo as telhas e bolas de cerâmica, 
bem como as telhas dos quatro pináculos.



Igreja de Santa Maria
Ateca, Espanha

Santa Maria de Ateca é uma igreja mudéjar com características estruturais 
e decorativas diferentes das de outras igrejas e torres mudéjares. A 
decoração da sua torre em cerâmica e tijolo é notável. A parte mais 
antiga da igreja data do século XIV, sendo a torre de um período anterior, 
provavelmente o minarete de uma antiga mesquita. O Governo de 
Aragão encarregou o KALAM de restaurar esta igreja. Os telhados foram 
completamente levantados para substituir a estrutura original de madeira 
e depois cobertos com telhas árabes. As paredes foram secas por meio 
de drenos ventilados e um sistema de electro-convectores que resolveu 
os problemas de humidade.



Santa María A Real
Piasca, Espanha

Fundada no século X por membros do governo de San Fructuoso, período a 
partir do qual a ala leste do claustro ainda é preservada, esta igreja, na sua 
maioria do século XII, é uma das obras-primas da arquitectura românica 
na Cantábria e no Vale de Liébana. Neste monumento, o telhado foi 
parcialmente levantado a fim de desmontar os corbéis e métopas, que 
foram restaurados na oficina utilizando técnicas de limpeza a seco. Também 
se procedeu à dessalinização e consolidação física e estrutural, e fissuras 
e fendas foram preenchidas com argamassa de cal. Provisoriamente, 
estes elementos foram substituídos por peças de madeira de dimensões 
idênticas para proteger as ábsides da igreja, que foi declarada como 
local de interesse cultural em 1930.



Igreja Ntra. Sra. de la Asunción
Carabaña, Espanha

Restauração completa dos telhados da Igreja Paroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción em Carabaña, Madrid. Foi construído sob o patrocínio do 
Cardeal Talavera no século XVI. A sua torre sineira destaca-se no exterior 
e no interior da fonte visigótica do século V e do túmulo do Capitão Diego 
Barrientos, datado de 1528. Oitenta por cento da estrutura foi substituída, e 
o telhado foi reconstruído com a incorporação de isolamento e a utilização 
dos revestimentos do telhado. Os tectos caixotados foram desmontados 
e restaurados graças aos nossos mestres carpinteiros e restauradores 
utilizando tratamentos de decapagem, coloração e envernizamento. A 
fachada da casa paroquial foi também restaurada demolindo o pombal 
superior para o deixar no seu estado original.



Nossa Senhora da Assunção
Colmenar de Arroyo, Espanya

A Igreja da Assunção de Nossa Senhora do Município de Colmenar de 
Arroyo, atribuída ao arquitecto renascentista Juan de Herrera, foi construída 
durante os séculos XVI e XVII. É um dos monumentos mais representativos 
de Colmenar, tendo sido declarado Património de Interesse Cultural pela 
Comunidade de Madrid. A restauração da igreja exigiu a substituição do 
tecto caixotado, da estrutura e do telhado em ardósia; a remoção do 
reboco por limpeza manual; a substituição e rejunte das paredes exteriores 
e interiores da nave central e da torre sineira; o pavimento em parquet 
do coro, pavimentos em granito e barro e a restauração de pinturas 
murais; bem como um novo altar, instalações de iluminação, electricidade, 
aquecimento do chão e urbanização exterior (fases 2 e 3).



Igreja de San Andrés
Madrid, Espanha

Esta igreja paroquial, dedicada a San Andrés, foi construída no final do 
século XV. Em séculos posteriores, a Capela do Bispo de Plasencia e a capela 
funerária de San Isidro, o santo padroeiro da cidade, foram-lhe anexadas. 
As intervenções, duas das quais foram atribuídas pela Companhia Municipal 
de Habitação e a terceira pela Comunidade de Madrid, consistiram na 
restauração das portas barrocas, a oeste e a leste, e na construção da 
escadaria que conduz aos telhados. Os nossos restauradores realizaram a 
limpeza, consolidação e recuperação de volumes, tanto em pedra como 
com argamassa de restauração, restaurando estas obras únicas do estilo 
barroco de Madrid ao seu esplendor original.



Mosteiro de San José
Guadalajara, Espanha

O convento carmelita de São José é uma construção típica do século 
XVIII, desenhada por Fray Alberto de la Madre de Dios e construída pelos 
mestres madrilenos Francisco del Campo e Jerónimo Buega. Este mosteiro 
sofreu de grandes problemas de fundação que o levaram ao colapso 
em direcção ao rio Alamín, o que exigiu uma intervenção minuciosa e 
cuidadosa. O Ministério da Cultura adjudicou à KALAM os trabalhos de 
micro estacas nas fundações, que foram concluídos com a restauração 
da capela, telhados e pavimentos exteriores, bem como a recuperação 
das paredes teresianas do mosteiro que tinham sido ocultadas por rebocos 
grosseiros ou rebocos realizados em obras anteriores não controladas.



Convento de Irmãs Clarissas
 Valdemoro, Espanha

Também conhecido como Monasterio de la Encarnación, este edifício do 
século XVII foi construído por iniciativa do Duque de Lerma. A igreja está 
integrada na ala norte do edifício do mosteiro. Tem uma planta em latim 
com uma única nave, uma cúpula sobre o transepto e um sótão coral ao 
pé com uma grelha de clausura. Na primeira fase, a estrutura dos telhados 
foi completamente substituída, formando um telhado de telhado e telhas, 
com uma nova recolha de água em caleiras e tubos de cobre. As paredes 
exteriores, cornijas e campanários foram restaurados. A segunda fase 
consistiu no reforço das lajes, renovação das instalações e acabamentos 
interiores, bem como a construção de novas células para as freiras.



Convento de Santa Úrsula
Alcalá de Henares, Espanha

O Convento de clausura de Santa Úrsula, em Alcalá de Henares, foi 
fundado no século XVI pelo cónigo da Magistral de Gutierre de Cetina. 
Cabe destacar a sua igreja de estilo mudéjar, telhado com um artesoado 
de madeira, a Sacristia interior com interessantes frescos de anjos músicos e 
o pátio renacentista da casa do fundador. Kalam interveio neste Convento 
substituindo a totalidade da estrutura dos telhados, que posteriormente se 
cobriram com painel e telha curva recuperada original, realizando-se a 
nova recolha de águas com caleiras de cobre e protecções com rufos de 
chumbo. Também se procedeu à limpeza e reparação de tijolos de reboco 
em fachadas e restauro do campanário com tijolo fingido de reboco.



Seminário Maior
Alcalá de Henares, Espanha

Restauro da sede atual do Seminário Maior da Diocese de Alcalá de Henares, antigo colégio dos 
Seises. Realizaram-se proteções mediante injeção de resinas expansivas aumentando a capacidade 
portante do terreno, adequaram-se os espaços interiores, costurando as gretas com varetas de fibra 
de vidro e resinas epóxi. Nas fachadas, executaram-se novos revestimentos de cal, a reunião dos 
tecidos de ladrilho, a substituição de vergas, entre outros trabalhos. Na capela, consolidaram-se 
as peças do solar do presbitério e instalaram-se estrados de Iroko e ácer, realizando uma micro-
costura de gretas e um patinado dos paramentos. Por último, modificaram-se as instalações de 
eletricidade, encanamento e saneamento, tratando as humidades do porão mediante argamassa 
de cal.



Palácio de Versailles
Versailles, França

Este Palácio é um dos monumentos mais visitados de França. O conjunto 
de Versalhes está classificado como Património Mundial da UNESCO desde 
1979 e é Monumento Histórico de França. Neste emblemático conjunto 
do palácio, a nossa equipa de profissionais encarregou-se do restauro da 
cobertura de xisto. Também se trataram os elementos de zinco e chumbo 
das mansardas, realizou-se a reprodução dos trabalhos ornamentais em 
zinco e a substituição dos elementos dourados da cobertura. Devido às 
dimensões e à complexidade da construção, foi necessário levar a cabo 
uma grande implementação de meios auxiliares para poder aceder a 
todas as zonas da cobertura.



Igreja de Saint Pierre
Saumur, França

Por detrás da fachada clássica do século XVII esconde-se um belo edifício 
que combina arquitectura gótica românica e plantagénica (séculos XII-XIII), 
com abóbadas fortemente curvadas. O mobiliário inclui uma série notável 
de poltronas do século XV. Isto levou o governo francês a declará-lo um 
MH (Monumento Histórico) em 1862. Esta igreja, construída no calcário 
branco típico da cidade de Saumur, está situada a poucos metros do 
famoso Palácio, declarado Património Mundial pela UNESCO em 2000. 
Os profissionais da KALAM realizam os trabalhos de restauração na sua 
fachada ocidental, incluindo a torre central com o seu telhado em ardósia 
e os seus elementos decorativos em zinco.



Castelo de Chenonceau
Chenonceau, França

As imponentes coberturas de xisto com numerosos elementos ornamentais e grupos escultóricos, 
convertem este castelo do Vale de Loire no monumento mais visitado de França, depois do de 
Versalhes. O elemento mais antigo é a torre isenta, que data de inícios do século XIV; o resto do 
castelo, incluída a ponte sobre o rio Cher, foi finalizado em meados do século XVI. O edifício foi 
declarado Monumento Histórico de França em 1962 e pertence ao Vale do Loire, que foi declarado 
Património Mundial pela UNESCO em 2000. O trabalho de restauração realizado pelos profissionais 
da Kalam nestas coberturas foi completo e englobou todos os ofícios necessários para devolver-lhe 
a magnificência. Desde a substituição/reposição do xisto à reparação do campanário em cobre 
e aos trabalhos em chumbo para recuperar a escultura da Virgem ou a da Flor de Lís.



Castelo de Saumur
Saumur, França

O Castelo de Saumur foi construído no século XI e localizado no Vale do 
Loire, o seu estilo gótico converte-o em um dos castelos mais representativos 
da zona. Foi utilizado como fortaleza, como residência de governadores e 
como prisão, até que em 1906 foi comprado pelo estado francês através 
da Câmara de Saumur e, depois de uma longa reabilitação, começou 
a ser utilizado como museu, uso que tem até hoje. A equipa da Kalam 
restaurou a cobertura de xisto salpicada de pináculos de estilo gótico e 
recuperou os elementos e remates de zinco. O Vale do Loire entre Sully-sur-
Loire e Chalonnes foi declarado Património Mundial da UNESCO em 2000.



Upper East Side, Manhattan
Nova Iorque, EUA.

Um edifício histórico classificado localizado no Upper East Side de Manhattan. Entre a Quinta e 
Madison Avenues, a poucos metros do Central Park, foi a residência do pintor Marc Chagall na 
década de 1940. Realizámos trabalhos de limpeza de fachadas, betonilha e betonilha, restauro 
e reparação de elementos de pedra ornamental. Nas varandas, recuperámos as grades de 
ferro forjado e impermeabilizámo-las. Nas janelas, os lintéis e peitoris de janela são substituídos. 
Estamos também a reparar e restaurar a cornija de zinco. Também substituímos a membrana 
impermeabilizante no telhado, caleiras, tubos gotejadores e goteiras. Substituímos a pedra de 
cobertura nos parapeitos, bem como o reboco na fachada, onde trabalhámos na betumação 
dos tijolos expostos, acrescentando peças para substituir as deterioradas. Será também instalado 
um pavimento de porcelana com uma subestrutura de madeira no telhado e será construída uma 
chaminé, bem como uma série de trabalhos de jardinagem para terminar o projecto.



Upper East Side, Manhattan
Nova Iorque, EUA.



92 St James Pl.
Brooklyn, Nova Iorque, Estados Unidos

Restauração completa da janela do oriel no Distrito Histórico de Clinton Hill. A restauração consistiu 
na remoção, reparação, restauração e replicação dos elementos estruturais e de todas as partes da 
janela. As duas janelas de metal não originais de duplo braço foram substituídas por janelas de madeira 
com contrapesos ocultos. Foi construída uma nova parede com isolamento e impermeabilização e o 
tijolo foi posteriormente reintegrado. O telhado de asfalto não original foi substituído por um telhado de 
cobre revestido a chumbo com isolamento e impermeabilização. Todos os acabamentos exteriores 
e interiores, molduras, acabamentos e guarnições foram duplicados e pintados para corresponder 
aos originais existentes. O radiador interior de aço foi substituído por 2 radiadores mais pequenos para 
serem colocados debaixo de cada janela. A pedido do cliente, fabricámos e instalámos um banco 
de madeira à medida com grelhas cobrindo os novos radiadores e integrando com o conjunto. 



92 St James Pl.
Brooklyn, Nova Iorque, Estados Unidos



Embaixada da Espanha
Havana, Cuba

KALAM realiza para a Embaixada de Espanha em Havana, a reabilitação 
e restauração das fachadas e telhados do antigo Palácio de Velasco 
Sarrá. Este palácio, uma casa tradicional espanhola com um pátio central 
rodeado por galerias, foi construído em 1912 pelos arquitectos José Mato 
Sequeiro e Francisco Ramírez Ovando. O seu interior contém um património 
de madeiras preciosas, mármore Carrara e pavimentos em mosaico. Os 
trabalhos neste espectacular edifício localizado no Malecón em Havana 
Velha incluem a reprodução de elementos arquitectónicos, a restauração 
de conjuntos escultóricos, trabalhos nos frisos, o restauro da carpintaria e 
uma série de outros trabalhos realizados para a remodelação dos seus 
interiores.



Embaixada da Espanha
Havana, Cuba



Primaz da América
Santo Domingo, República Dominicana

A nossa equipa de restauradores realizou trabalhos nas fachadas e telhados 
da Catedral de Santa Maria de la Encarnación, na cidade colonial de 
Santo Domingo na República Dominicana. O trabalho consistiu na limpeza 
das paredes verticais, na recuperação do rejunte perdido nas cinzas com 
a aplicação de argamassa de cal, na consolidação dos contrafortes 
históricos e na impermeabilização dos telhados de lama. A catedral é 
a mais antiga da América, fundada em 1512, e a única construída em 
estilo gótico. Em 1546, o Papa Paulo III, a pedido do Imperador Carlos V, 
concedeu-lhe o título de Metropolita e Primaz das Índias. 



Igreja La Viñita
Santiago, Chile

A Igreja de La Viñita destaca-se como a primeira construção religiosa no Chile. Foi edificada 
originalmente como Ermita à Virgem de Monserrat, em cima da Cerro Blanco por volta de 1545. 
O actual templo foi implantado no sopé da mesma colina em 1834, sob o desenho do arquitecto 
Eusebio Cheli, e declarado Monumento Histórico em 1990. O edifício de nave retangular e estrutura 
de muros de adobe de mais de um metro de largura e vigas de carvalho de grande esquadria 
encontrava-se gravemente danificado depois do terramoto de 2010. A Kalam realiza o restauro 
integral da igreja que contempla o reforço estrutural de todos os muros de suporte de adobe, 
mediante a incorporação de geo-malha e a reutilização dos rebocos de barro original. Além 
disso, consolida-se a estrutura do telhado original para albergar novamente as telhas coloniais e o 
reposicionamento do nível do céu para recuperar o revestimento nas telas com pinturas de arte 
sacra. Destaca-se na intervenção, o restauro integral de elementos religiosos.



Museu de Belas Artes
Santiago, Chile

Inspirado no estilo do Petit-Palais em Paris, este edifício neoclássico, concebido pelo arquitecto 
franco-chileno Èmile Jequier, tem sido a sede do museu desde a sua inauguração em 1910. A 30 
de Dezembro de 1976, o edifício do Musée National des Beaux-Arts foi declarado Monumento 
Nacional. A sua localização junto às principais vias da cidade e o elevado grau de poluição e 
sujidade incrustada, para além de reparações que não respeitavam o desenho original e outros 
factores de envelhecimento, condicionaram em grande parte a conservação das fachadas 
do monumento. O conjunto de operações necessárias para restaurar o esplendor perdido, sem 
esconder os vestígios da passagem do tempo, inclui a dessalinização e substituição da argamassa 
no rodapé, a selagem de fissuras e canais de filtração de água e humidade, a fixação e substituição 
de elementos ornamentais, a limpeza de superfícies e a eliminação de crostas negras, a renovação 
de tubos de descida e a harmonização da cor das fachadas históricas.



Acesso Principal ao Cerro de Santa Lúcia
Santiago, Chile

A intervenção neste emblemático local no coração da cidade, local onde Pedro de Valdivia 
fundou Santiago de Nueva Extremadura em 1541, consistiu na recuperação da fachada geral 
da entrada do monumento e da Plaza de Neptuno Baja, correspondentes ao setor sul poente 
desde a Avenida Libertador Bernardo O’Higgins. Estes edifícios monumentais foram erguidos no 
início do século XX e fazem parte de um grande projeto de melhoramentos urbanos coincidentes 
com a celebração do Primeiro Centenário da República. Em resumo, as obras compreenderam 
a reparação e substituição através de moldes dos balaústres danificados, a união de fissuras e a 
reparação de paredes interiores e exteriores e a restauração de todos os elementos previamente 
moldados em argamassa que compõe os beirais, cornijas, ornamentos, pilastras, bases e outros 
elementos decorativos, para além da aplicação de selante e pintura de acordo os códigos de cor 
aprovados pelo Conselho de Monumentos Nacionais.



Igreja de Santa Rosa de Lima
Freirina, Chile

A igreja de Freirina, declarada Monumento Histórico em 1980, é um dos edifícios eclesiásticos mais 
importantes da Região de Atacama. Encontra-se encerrada desde 2002 devido ao desmoronamento 
de parte do teto e existem graves riscos de desmoronamento de partes importantes da sua arquitetura 
devido ao ataque de térmitas e insetos xilófagos em geral, que afetam significativamente a estrutura 
de suporte em madeira. A Kalam realiza a esta restauração completa que inclui a substituição do 
esqueleto estrutural por madeira laminada, após serem previamente retirados todos os elementos 
originais recuperáveis, carpintarias e peças decorativas, que se incorporam na reconstrução para 
que não se perca a sua imagem primordial. Entre as ações levadas a cabo paralelamente à 
intervenção, está a capacitação de pessoal local que foi incorporado nos trabalhos, criando-se 
uma consciência coletiva na comunidade orientada para a conservação e restauração dos bens 
patrimoniais.



Edifício Los Portales
Freirina, Chile

Localizado na mesma praça da igreja, a Kalam leva a cabo a restauração deste singular edifício 
porticado de uma só planta, construído em 1870 para servir como Casa do Governo. Em 1980, o 
Ministério da Educação, através do Conselho dos Monumentos Nacionais, decide declarar o edifício 
como Monumento Histórico. A construção possui tabiques em pinho de Oregão com enchimento e 
rebocos em barro e cobertura de telhas de madeira. A deterioração sofrida com a passagem do 
tempo, com um forte ataque de térmitas que afeta a estrutura de suporte, obriga a uma restauração 
integral de todo o edifício. A intervenção inclui o escoramento das coberturas, obras de grande 
envergadura, consolidação de apoios e cimentações, a substituição de grande parte da estrutura 
de madeira, a recuperação de paredes e carpintarias, para além da renovação das instalações 
elétricas e sanitárias, tudo isso sem que o edifício perca o desenho e as formas originais. Após a sua 
recuperação, as autoridades locais irão utilizar este imóvel como Centro Cultural.



Mural Histórico
 Concepción, Chile

O mural com técnica de fresco realizada entre 1943 e 1946 pelo destacado artista Gregorio de la 
Fuente foi declarado Monumento Histórico em 2009. Originalmente decorava o salão destinado ao 
ingresso das plataformas dos passageiros de primeira classe da estação de caminhos de ferro do 
Estado, e hoje faz parte do Salão de Plenários do Edifício do Governo Regional localizado no bairro 
cívico de Concepción. A equipa de especialistas da Kalam, a cargo da conservação, é composta 
por restauradores muralistas, um químico especialista em nanoconsolidantes, um historiador de arte 
e um documentalista. A intervenção abarca a limpeza a seco mediante projeção controlada de ar 
com “peras médicas”, para prosseguir com a dessalinização e consolidação da superfície pictórica 
com o método Ferroni-Dini e o uso de aspersão de nanocal, tratamento de biodeterioração, restauros 
e nivelação de faltantes, a reintegração cromática com a técnica de “trateggio” culmina com a 
recuperação total da obra.



Mural Histórico
 Concepción, Chile



Museu do Grabado
Valparaíso, Chile

Imóvel localizado na Zona Típica de Fechos Alegre e Concepción pertencente à Área Histórica 
Portuária de Valparaíso, declarada Património Mundial da UNESCO desde 2003, com uma imponente 
arquitectura de influência inglesa de mediados do século XIX. A Casa, de madeira com adobe e 
fundações de pedra e alvenaria, restaura-se para acomodar o Museu de Grabado de Valparaíso, 
que albergará as maiores colecções deste tipo na América Latina. A obra contempla tanto a 
intervenção estrutural, com reforços e reparação de fissuras mediante a injecção de argamassas 
fluidas, como o restauro integral de alguns salões de grande valor, além da execução de uma 
pequena edificação com linguagem contemporânea. A presença de galerias formadas por portas 
e janelas de madeira nobre em dois níveis, elementos ornamentais como candeeiros e rosáceas 
em gesso no interior dos recintos, e céus policromados destacam o edifício na sua envolvente, 
tornando-o como um ponto de encontro cultural para o bairro.



Museu do Grabado
Valparaíso, Chile



Parque Isidora Cousiño
Lota, Chile

Concebido entre 1862 e 1872, é o único edifício de estilo francês na orla marítima e foi declarado 
Monumento Nacional na categoria Monumento Histórico em 2009. O Observatório Meteorológico 
e o Conservatório de Plantas Tropicais são preservados a partir dos edifícios antigos. Devido aos 
danos causados pelos terramotos e intempéries, foi necessário recuperar e estabilizar as estruturas 
danificadas, devido ao risco de colapso. Toda a Estação Meteorológica foi desmantelada e os 
trabalhos em madeira e elementos ornamentais foram completamente restaurados. No Conservatório, 
as espécies arbóreas localizadas no interior foram mantidas, pelo que a substituição de estruturas, 
vidros e ornamentos foi realizada com grande cuidado para não as danificar. Os especialistas da 
KALAM asseguram que os critérios de intervenção estão de acordo com as características oferecidas 
por ambos os edifícios, permitindo destacar os valores arquitectónicos originais, bem como melhorar 
as suas técnicas de construção.



Casa Las Compañías (Gabriela Mistral)
Serena, Chile

“La Casa Rara”, como os habitantes da antiga aldeia de La Compañía Baja 
chamavam a esta peculiar casa de dois andares, onde a poetisa Gabriela 
Mistral viveu durante os seus anos de formação, foi declarada monumento 
nacional em 2008. A KALAM foi encarregada de realizar a renovação 
completa deste edifício centenário com as suas paredes de adobe e 
estrutura de madeira. O estado inicial do edifício comprometeu a sua 
estabilidade estrutural, pelo que o tratamento completo da restauração 
das paredes de adobe e da estrutura de madeira foi levado a cabo pela 
nossa equipa especializada. Entre todos os trabalhos realizados, destacam-
se a recuperação do papel de parede interior do edifício e o tratamento 
das fachadas com argamassa de cal pigmentada. 



classificaçoes



Acreditações empresariais
selos de qualidade e distinções

Temos a categoria comercial mais elevada para o restauro do Património Histórico e 
Artístico e em ornamentação, bem como todos os subgrupos na construção:

Demolições, estruturas em alvenaria ou betão, estruturas metálicas, alvenaria, 
rebocos e revestimentos, trabalhos em pedra e mármore, pavimentos, pavimentos 
e ladrilhos, isolamento e impermeabilização, trabalhos em madeira e em metal.

No nosso compromisso com a saúde e segurança, qualidade e protecção ambiental, 
implementamos e mantemos sistemas de prevenção, qualidade e gestão da organização 
que cumprem o nossa política de gestão integrada e as normas internacionais: 

 Gestão ambiental: ISO 14001-2015 

 Qualidade: ISO 9001-2015 

 Saúde e Segurança: ISO 45001:2018 

A nossa trajectória foi reconhecida em várias ocasiões, incluindo as menções recebidas 
nos Prémios do Património Cultural da União Europeia / Europa Nostra, os mais relevantes 
a nível mundial no domínio da conservação do património. A primeira delas em 2016 com 
a Menção Especial na categoria de Dedicação ao Serviço do Património e a segunda 
em 2018 na categoria de Conservação para a Restauração da Fachada do Colégio de 
San Ildefonso da Universidade de Alcalá de Henares, na qual o Júri internacional premiou 
a excelente restauração realizada pelas nossas equipas, destacando a recuperação 
respeitosa da pátina histórica de um monumento tão singular.

 
Juntamente com outras distinções como o Prémio Ambiental, concedido pela 
Comunidade de Madrid, o CEIM e a Câmara de Comércio e Indústria de Madrid, pela 
gestão ambiental na categoria de PME ou por ser a única empresa do nosso sector e 
especialização a fazer parte do Leading Brands Forum e do programa de Membros 
Afiliados da Organização Mundial do Turismo.

  
Incorporamos também aqui a carta de recomendação do Alto Comissário do Governo 
para a Marca España, salientando a solvência e o profissionalismo da nossa equipa, 
sempre empenhada em renovar a apreciação dos proprietários de edifícios públicos e 
privados em cada trabalho, para intervir numa actualização que aumente o seu valor. 
 



dando prioridade à saúde e segurança
periodicamente renovado sem incidentes

 

 

LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) 
certifica que o sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional 
da organização: 
 

PROYECTOS Y REHABILITACIONES 

KALAM, S.A. 
 
PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, S.A. 
C/Antonio Casero, 6 
28007, Madrid (Madrid) 
 
PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, S.A. 
Avd. de la Técnica, 19 
28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid) 
 
na qual se desenvolvem as actividades de: 
 
REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS E RESTAURO MONUMENTOS E OBRAS DE ARTE. 
 

está conforme os requisitos da norma ISO 45001:2018 
 
EMISION INICIAL:     13/03/2020 
ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ AO DIA: 12/03/2023 
 
 
 
Diretor Geral                                              Diretor Técnico   
Applus+ Certification, B.U. Applus+ Certification, B.U. 

  
Juan Sendín Caballero           Cristina Bachiller Martínez 
 
O presente certificado será válido sempre que se cumpram as condições do  contrato de que este certificado faz parte. 
LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) Campus U.A.B., Ronda de la Font del Carme s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona 

PRL-4104/20 

CERTIFICADO 



comprometidos com a qualidade
primeira empresa certificada do sector

02/C-SC032 

 

 

LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) 
certifica que o sistema de qualidade da organização: 
 

PROYECTOS Y REHABILITACIONES 

KALAM, S.A. 
 
PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, S.A. 
C/Antonio Casero, 6 
28007, Madrid (Madrid) 
 
PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, S.A. 
Avd. de la Técnica, 19 
28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid) 
 
na qual se desenvolvem as actividades de: 
 
REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS E RESTAURO MONUMENTOS E OBRAS DE ARTE. 
 

está conforme os requisitos da norma UNE-EN ISO 9001:2015 
 
EMISION INICIAL:     25/03/2002 
ÚLTIMA DATA CERTIFICAÇÃO:  14/06/2020 
ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ AO DIA: 13/06/2023 
 
 
Diretor Geral                                              Diretor Técnico   
Applus+ Certification, B.U. Applus+ Certification, B.U. 

  
Juan Sendín Caballero           Cristina Bachiller Martínez 
 
O presente certificado será válido sempre que se cumpram as condições do  contrato de que este certificado faz parte. 
LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) Campus U.A.B., Ronda de la Font del Carme s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona 

EC-2428/06 

CERTIFICADO 



envolvidos com o ambiente
com a melhoria contínua e aplicação de novos procedimentos

02/C-MA018 

 

 

LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) 
certifica que o sistema de gestão ambiental da organização: 
 

PROYECTOS Y REHABILITACIONES 

KALAM, S.A. 
 
PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, S.A. 
C/Antonio Casero, 6 
28007, Madrid (Madrid) 
 
PROYECTOS Y REHABILITACIONES KALAM, S.A. 
Avd. de la Técnica, 19 
28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid) 
 
na qual se desenvolvem as actividades de: 
 
REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS E RESTAURO MONUMENTOS E OBRAS DE ARTE. 
 

está conforme os requisitos da norma UNE-EN ISO 14001:2015 
 
EMISION INICIAL:     12/06/2006 
ÚLTIMA DATA CERTIFICAÇÃO:  14/06/2020 
ESTE CERTIFICADO É VÁLIDO ATÉ AO DIA: 13/06/2023 
 
 
 
Diretor Geral                                              Diretor Técnico   
Applus+ Certification, B.U. Applus+ Certification, B.U. 

  
Juan Sendín Caballero           Cristina Bachiller Martínez 
 
O presente certificado será válido sempre que se cumpram as condições do  contrato de que este certificado faz parte. 
LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) Campus U.A.B., Ronda de la Font del Carme s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona 

MA-0477/06 

CERTIFICADO 



Prémios Europa Nostra 2016
Menção Especial do Júri



Madrid, 16 de enero de 2014

Carta de recomendação
emitido pelo Alto Comissário do Governo para a Marca Espanha

A quem possa interessar :

A Espanha é um país com um património histórico rico e variado cuja conservação 
sempre foi uma prioridade nacional, possível em grande parte graças à existência 
de empresas especializadas que têm vindo a realizar trabalhos fundamentais para 
a preservação deste Património Histórico e Artístico.

KALAM é uma das principais empresas de construção espanholas especializadas 
no restauro do património histórico. Possui as mais altas qualificações em Espanha, 
com um vasto historial tanto no sector público como privado, e é reconhecida tanto 
pela sua vasta experiência como pelo seu bom trabalho e magníficos resultados.

KALAM começou recentemente a operar fora de Espanha, na convicção de que 
pode contribuir para a conservação e recuperação do património cultural em muitos 
outros países, contribuindo não só com as elevadas qualificações das suas equipas 
humanas, mas também com a tecnologia e o know-how que lhe têm dado anos de 
experiência. KALAM é uma empresa espanhola que não se limita à reabilitação 
integral do legado cultural histórico, mas também torna a sua actividade compatível 
com uma procura social através da formação de técnicos e especialistas.

Tudo isto levou a um crescimento relevante e sustentado, a uma solvência que lhe 
permite ter sede não só em Espanha (Madrid, Barcelona e Bilbau), mas também 
em França, Chile, Peru, Santo Domingo e Angola, com planos para continuar na 
América Latina, EUA e Europa.



responsabilidade 
social
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Em KALAM sentimos a Responsabilidade Social como uma parte 
importante da nossa tarefa. Desde a constituição da empresa, 
dedicamos parte dos resultados dos nossos esforços a acções sociais 
e culturais, porque o cumprimento de responsabilidades directas na 
área em que desenvolvemos a nossa actividade não nos isenta de 
outros compromissos.

Uma das linhas de acção muito desenvolvidas nesta responsabilidade 
é participar em projectos culturais, sociais e ambientais, num 
compromisso activo de manter e divulgar princípios, critérios, normas 
e valores que definem a nossa filosofia empresarial, entre os quais 
destacamos a nossa colaboração:

 Duoc UC da Pontificia Universidad Católica de Chile 

 ATYME Foundation, Attention and Mediation for Change.

 AEPPAS 20, Associação Espanhola para a Protecção do 
Património Arquitectónico do Século XX, também apoiando 
o Documento de Madrid sobre os Critérios de Intervenção no 
Património do Século XX.

 ICOMOS, “KALAM com Património” Subsídios, contribuindo 
para a participação de peritos em património construído na 19ª 
Assembleia Geral. 

 Rede IHP. Património Histórico+Cultural Iberoamericano, 
actuando como Secretariado Técnico da Rede Internacional, e 
apoiando o projecto desde a sua constituição.

 INTBAU, com a participação nas suas Escolas de Verão.

 Prémio Rafael Manzano para a Nova Arquitectura Tradicional

 Richard H. Driehaus Award for the Arts of Construction

 E tantas outras actividades como a organização de concertos 
de Jazz na Fundação Carlos Amberes, participação em projectos 
culturais em Casas Regionales, prémios em escolas técnicas ou de 
arte ou colaborações com museus e fundações.

responsabilidad social
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1 e 2: workshop Sgraffito em Marvão, Portugal, na Escola de Verão organizada por Rafael 
Manzano Award e INTBAU e reunião dos Comités da Rede IHP em 2017. 

3 e 4: Palestra de Antonio Lamela na sede da EKABA e visita técnica ao local de construção da 
Catedral de Tudela pela Escola do Património Histórico de Nájera. 

5 e 6: Concerto de jazz na sede da EKABA e workshop participativo com a comunidade em 
Lota, Chile. 

7 e 8: Apresentação do Prémio Rafael Manzano na Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando e participação dos estudantes da Duoc UC na construção do Palácio Rioja, Chile. 

9 e 12: Conferência no Seminário-Workshop Projecting Memory em Nájera, Espanha, e visita 
técnica de peritos internacionais ao local de construção da Giralda no âmbito da SCI Security 
in Heritage.

10, 11, 13, 14 e 15: Simpósio Científico Internacional Segurança no Património realizado no 
Círculo de Bellas Artes em Madrid em 2019.

Legenda da imagem

EKABA. O espaço de KALAM para as artes plásticas

EKABA, o espaço de KALAM para as artes plásticas, 
responde ao envolvimento social e cultural de KALAM com 
a arte. É um projecto amadurecido ao longo dos anos que 
nos permitiu conhecer e desfrutar das Belas Artes com 
profissionais, colaboradores próximos e amigos, facilitando 
a aquisição de obras de artistas de renome com o nosso 
patrocínio directo.

No âmbito deste espaço, são realizados todos os tipos de 
actividades, incluindo as mencionadas na página anterior, 
bem como conferências, mesas redondas, exposições, 
publicações dentro da nossa colecção sobre a valorização 
do património latino-americano, projectos únicos como o 
implementado com artistas para a Fundação Vicente Ferrer, 
ou as nossas próprias actividades de desenvolvimento de 
vários projectos temáticos. 
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um evento necessário: segurança patrimonial
Em Maio de 2019, KALAM através da sua Fundação EKABA 
organizou o Simpósio Científico Internacional Segurança no 
Património com o objectivo de abrir um debate internacional 
sobre segurança nos bens culturais, com especial enfoque nos 
visitantes. Deste modo, enfrentou desafios específicos que vão 
para além das exigências de segurança nos edifícios e espaços 
públicos, tendo de combinar segurança e protecção dos valores 
do bem, e considerar os riscos específicos ligados à utilização 
turística e cultural do património, bem como nos trabalhos de 
manutenção do local.

Este Simpósio pretende servir de enquadramento para um debate 
interdisciplinar e internacional, com a participação do mundo 
académico, institucional, profissional e empresarial, sensibilizando 
a sociedade para a necessidade de promover a segurança de 
um património que, se mal gerido, pode causar riscos. Oferece 
também um fórum global para debater e chegar a um consenso 
sobre uma Declaração Internacional, a Declaração do Círculo, 
cujo nome deriva do Círculo de Bellas Artes onde o evento foi 
realizado. Este documento estabelece os critérios de acção em 
matéria de património cultural, reduzindo o risco para as pessoas 
e bens patrimoniais.

Mais informações sobre 
o Simpósio Científico 
Internacional sobre 

Segurança do Património



kalam@kalam.pt                                        kalam.pt
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