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maxit MONOCAMADA
Sistema de revestimento exterior

DOMÓTICA – EIB
THI - Gestão técnica

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Zona Industrial de Ourém, 2435-661 Seiça
249 540 190
249 540 199
maxit@maxit.pt
www.maxit.pt

maxit - Tecnologias de Construção e Renovação, Lda

O sistema de revestimento de fachadas maxit Monocamada é constituído por um
conjunto de produtos diferenciados que, aplicados em conjunto, constituem uma
solução de alta qualidade para revestir exteriormente as paredes dos edifícios.

Para receber o Manual de Revestimentos maxit Monocamada, por favor contacte:
fatima.cardoso@maxit.pt (telefone: 236 620 600)

Rua José Leite Vasconcelos, 
Quinta de Sta Apolónia, 3020-106 Coimbra
239 430 253
239 430 262
geral@thi.pt
www.thi.pt

A solução implementada nos edifícios da Solum 
é o resultado do equilíbrio entre três conceitos
essências, a eficiência energética, a segurança 
e o conforto. Este equilíbrio permite maximizar 
a eficiência dos consumos energéticos, sem que
para isso se restrinjam os níveis de conforto 
e segurança. Trata-se de uma forma inteligente 
de utilizar a energia.

O universo das soluções 
para habitações inteligentes.
A integração de todas as áreas técnicas num só
sistema, potencia uma utilização confortável,
moderna, minimalista de toda a habitação.

THI, Lda
MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

SOINCA
Parques Infantis, vedações e piso em borracha 

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Edifício Rainha, Piso -1 Loja 3C, 3720-232 Oliveira de Azeméis
256 600 260
256 600 269
soinca@soinca.pt
www.soinca.pt

Soinca – Sociedade Industrial de Cucujães, S.A.

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Zona Industrial de Vila Verde,
3770-954 Oliveira do Bairro
234 740 200
234 747 462
gresart@gresart.com
www.gresart.com

Gresart, S.A.

GRESART
Novo catálogo

Para receber o novo catálogo envie-nos 
um e-mail para export@gresart.com

Para receber mais informações contacte
João Lopes e Luís Gala

Aplicações:
Revestimento exterior
de paredes de edifícios
de habitação, de
serviços ou industriais.

Vantagens do sistema:
❚ Homogeneidade;
❚ Deformabilidade;
❚ Impermeabilidade 
à água líquida;
❚ Permeabilidade 
ao vapor de água;
❚ Resistência;
❚ Reduzida
manutenção.
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ALSECCO
Fachadas com isolamento 
térmico pelo exterior

MAYDISA
Cúpulas e clarabóias

TECTUM
Sistema integral para telhados

Solução integral que melhora a forma
tradicional de construir telhados.
O TECTUM® é uma solução integral 
para coberturas inclinadas de telhado,
ventilada e isolada composta por cinco
elementos básicos: 
❚ Telha; 
❚ Sub-telha;
❚ Isolamento (térmico e acústico);
❚ Estrutura metálica 
❚ Acabamento interior.

Vantagens de aplicação: o sistema TECTUM, é o
sistema integral de coberturas inclinadas de telhado
mais leve do mercado, sendo uma mais valia, a sua
aplicação, em obras de reabilitação, reduzindo dessa
forma as acções a que o edifício está sujeito.
Materiais de alta qualidade: o produto não exige
qualquer tipo de manutenção, bem como permite
uma optimização do tempo despendido.
Variadas combinações de elementos: dispõe 
de muita versatilidade, permitindo um largo leque 
de opções estéticas e de comportamento para
qualquer tipo de projecto.
Isolamento térmico e acústico: a disposição
construtiva das diferentes camadas do telhado

proposto admite a colocação de diversos isolamentos
térmicos e acústicos, superando as normas exigidas.
Bom comportamento ao fogo: todos os materiais
usados são classificados como MO ou M1, garantindo
assim o cumprimento da norma vigente e assegurando
o bom comportamento ao fogo da cobertura.
Dupla garantia: garantia pela sua estanquidade, 
ao comportar-se como dupla cobertura. Garantia 
de qualidade dos materiais aplicados, 100% produtos
do Grupo Uralita.
Instalação especializada: os instaladores TECTUM®
frequentaram cursos de formação específicos para
instalação de telhados TECTUM®, fornecidos pela
Lusoceram.

A gama Telis RTS de telecomandos remotos para
estores, toldos e cortinados, apresenta-se
completamente renovada, com um design criado 
para seduzir os consumidores e novas funções inéditas
que completam a gama de maior sucesso do mercado.

As formas arredondadas e ergonómicas dos novos
telecomandos facilitam a apreensão, enquanto que 
o seu moderno ponto de suporte permite uma
localização simples e sempre à vista.

Nos novos telecomandos Impresario e Composio, 
um amplo ecrã digital permite a fácil visualização 
das diferentes funções e guiar o utilizador pelo 
menu intuitivo. 

Os novos telecomandos Telis disponibilizam quatro
soluções a escolher pelo utilizador. 
❚ Pure: O mais sóbrio, de dimensões mais reducidas, em
cor branco. Inclui um comando de parede com o mesmo
design.
❚ Silver: Moderno acabamento em prata para
interiores.
❚ Lounge: A opção top de gama.
❚ Patio: Para o exterior, com protecção 
anti-humidade e anti-choque e um design funcional
em azul.

Radio Technology Somfy, um padrão consolidado

Iluminação e ventilação
As clarabóias Maydisa são de fácil aplicação, têm 
a possibilidade de serem fixas ou abertas com vários
tipos de sistemas de abertura e estão disponíveis 
em várias formas e dimensões. 

Rua Conselheiro Costa Braga, 118-124, 4450-102 Matosinhos
229 396 840
229 396 849
contact_pt@somfy.com 
www.somfy.pt

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Somfy Portugal

TELIS RTS
Nova gama de telecomandos

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Casal da Parreira, Obras Novas, 
Apartado 49, 2580-511 Carregado
263 859 663
263 859 665
pfp@pfp-mtc.pt
www.pfp-mtc.pt

PF&P, Lda

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Cortes da Quintinha, 2601-503 Alhandra
219 518 800
219 518 899
tecnicomercial@cimianto.pt
www.cimianto.pt

Cimianto - Soc. Téc. de Hidráulica, S.A.
MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Outeiro da Cabeça, 2565-594 Outeiro da Cabeça 
(Atendimento ao Cliente) 261 920 005/8, 261 920 000
261 920 001
tectum.lusoceram@uralita.com
www.lusoceram.pt

Lusoceram - Empreendimentos Cerâmicos, S.A.

Basic System Ecomin System Tec System

O conceito de produto
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GALSTONE
Pedra natural

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Bairro da Areia – Apartado 13 – 2104-909 Coruche
243 610 340
243 610 344
geral@sitaco.pt
www.sitaco.pt

SITACO (Distribuidor exclusivo para Portugal)

MEISTER - LINHA SISTEMA
Pavimentos flutuantes

LINEAR
Recuperador de calor da Spartherm

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Rua Prof. Correia de Sá, 335, 4445-570 Ermesinde
229 774 560
229 774 563
ricalor@ricalor.com
www.ricalor.com

Ricalor, Lda (Importador)

Tumblestone em medida em especial:
Pedra natural antiga no formato máximo 
610 x 610 x 30mm para aplicações em  interior 
e exterior. 

Outros produtos em pedra natural antiga:
Gardstone – Pedra para passeios e jardins
Mosaicos e faixas – Com acabamentos polidos,
amaciados e envelhecidos

À venda nas melhores lojas de materiais de construção.

Linhas Direitas Visão de Fogo Máxima

“A perfeição não se atinge quando nada mais há a acrescentar, 
mas sim quando nada mais se pode retirar.”  ANTOINE DE SAINT-EXUPERY

MODELO LINEAR Ah 3S
❚ Norma DIN 18895 ❚ Potência 11 kw
❚ Rendimento 78% ❚ Tecnologia Alemã

Para mais informações contacte Vasques de Almeida 917 583 531

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Apartado 6 - 2716-922 Pero Pinheiro
219 270 302

219 279 912
galrao@galrao.com
www.galrao.com

Grupo Galrão

APOSTAMOS NO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO

❚ Fácil aplicação
❚ Anti-estático
❚ Anti-bacteriano
❚ Resistente a humidade
❚ Fácil manutenção
❚ Silencioso

Dimensões:
1287x192x7mm
com Silence
1287x192x9,7mm

Carvalho Vernona
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TRINIDAD
Cadeiras

C4 BONOMI
Linha de misturadoras

Trinidad é um dos maiores êxitos de Ditzel de Nanna. 

Criada em 1993, alcançou há muito 
o estado do clássico moderno. 

A cadeira ganhou em 1995 o ID Prize.

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Variante de Cacia, Apartado 143, 3811-903 Aveiro
234 915 100
234 915 119
grenos@grenos.pt
www.grenos.pt

Grenos, Lda (Importador)

Novas soluções
c4 é uma linha criada pelo designer Sérgio Mori e foi
desenvolvida com a experiência, know-how técnico
e história da Bonomi.

O conceito c4 não é só por si uma simples linha de
misturadoras, mas sim uma nova forma para a água,
associada à versatilidade e modularidade,
permitindo amplas possibilidades de
personalização inovadora em qualquer projecto.

De simples misturadoras a chuveiros com
iluminação incorporada, desenvolvidos em parceria
com a conceituada marca FLOS, c4 apresenta uma
ampla gama de produtos com excepcional design.

Características:
Misturadora monocomando c4 arco de lavatório,
com 2 furos, em latão cromado, ref.ª 113010/F
Chuveiro c4 light, de aplicação ao tecto, 
com iluminação integrada, em latão cromado, 
ref.ª 112600

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Rua das Janelas Verdes, nº 60  1200-691 Lisboa
213 910 490 
213 910 499 
interescritorio@interescritorio.pt
www.interescritorio.pt

Interescritório, S.A.

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Rua Gregório Lopes, lote 1514. Torres do Restelo. 1400-097 Lisboa.
213 035 400
213 035 490
pedro_dias@epson.pt ou luis_gaspar@epson.pt
www.epson.pt

Epson Portugal, Informática, S.A.

EPSON 
Nova série Epson Stylus™ Pro x400

A série Epson Stylus™ Pro x400 inclui 3 modelos de impressoras de grande formato – 4400 (17”/432mm), 
7400 (24”/610mm) e 9400 (44”/1,118mm) – que beneficiam das avançadas tintas Epson UltraChrome™ 
sendo perfeitas para uma enorme variedade de necessidades de impressão, como por exemplo, a impressão 
de desenhos técnicos. A velocidade de impressão e precisão do traço tornam-nas a solução ideal para
aplicações CAD e GIS. Para a impressão do popular software AutoCAD, incluem um driver HDI.

Para receber o catálogo, ou para mais informações, por favor contacte 
Pedro Dias ou Luis Gaspar.

Rua Conselheiro Emídio Navarro 1, 
1950-062 Lisboa
218 317 030 
218 317 021
ceec@dec.isel.ipl.pt
http://sites.isel.ipl.pt/ceec/cursos/avalimob/

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

CEEC / ISEL

Organização: CEEC (Centro de Estudos 
de Engenharia Civil do ISEL)
Coordenação: Eng.º Ruy Figueiredo 
Consultor em avaliação imobiliária

Temas
❚ Métodos tradicionais de avaliação
Eng.º Ruy Figueiredo
❚ Deontologia, Ética e Responsabilidade 
na Avaliação
Dr Rufino Ribeiro
❚ Fiscalidade no Imobiliário
Dr.ª Lurdes Ferreira
❚ Noções sobre os FII
Dr. Rui Carapeto
❚ Direito de Urbanismo
Dr.ª Margarida Grave

Local: ISEL, edifício 7 (engenharia civil)
Plano: 2 módulos, às 6.ªs e Sábados, 
das 15 às 21 horas e das 10 às 17.30 horas, 
de 19 de Janeiro a 31 de Março de 2007.
Inscrição: ¤1.750 (a partir de 4 de Setembro)
Informações: secretariado das 17 às 20 horas

CURSO AVALIADORES
IMOBILIÁRIOS – 5.ª ED.
Certificado pela CMVM
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DECK D´OBER
Painel de madeira de Teca com desenho tipo “cobertura de barco”

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Rua Santa Marinha, 511,  Apartado 3, 4589 – 907 Rebordosa
224 157 370 / 939 181 710(1)
224 110 809 
banema@banema.pt
www.banema.com

Banema - Madeiras e Derivados, S.A.

VALCHROMAT
Painel de fibras em madeira

O Valchromat® surgiu da necessidade de um
produto com cor que o mercado procurava. 
Várias cores o tornam único (azul, vermelho,
antracite, amarelo, verde, castanho e laranja),
podendo dar aos produtos uma estética inigualável
e trabalhado a 3D. 
É um material hidrófugo, grande resistência
mecânica, não tóxico, pouco abrasivo, cores
resistentes, pode ser encerado e envernizado.

Utilizações: peças de design, soalhos, tectos falsos,
portas, mobiliário, decoração de interiores, enfim
até onde a sua imaginação o levar.

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Apartado 078 – Valbon, 2304-909 Tomar Codex
249 329 905
249 329 915
comercial@investwood.pt
www.valchromat.pt

Valbopan – Fibras de Madeira S.A.

Aplicações
❚ Casas de banho (revestimento de banheiras,
paredes de duches, pavimentos, mobiliário,
revestimento de paredes);
❚ Moradias (revestimentos interiores, pavimentos);
❚ Saunas;
❚ Piscinas.

GESTÃO E AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 
Curso de pós-graduação – 6.ª Edição

Rua do Quelhas, 6, 1200-781 Lisboa
213 922 723/213 925 855/6
213 900 393
spg@iseg.utl.pt
www.iseg.utl.pt

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Secretaria da Pós-Graduação

Organização, Calendarização e Horário
O curso desenvolve-se ao longo de 3 trimestres, com 4 disciplinas 
por trimestre.
Inicia-se a 12 de Janeiro de 2007 e termina a 15 de Dezembro do mesmo ano.
Horário
Sextas-feiras das 15:00 às 19:30h
Sábados das 8:30 às 13:00h

Direcção do Curso
Prof. Doutor João Carvalho das Neves
Mestre Amaro Naves Laia
Informações e apresentação de candidatura 
(até 11 de Dezembro de 2006)

Plano Curricular
1.° Trimestre
❚ Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários
❚ Análise Imobiliária e Economia Urbana
❚ Estratégia e Marketing Imobiliário
❚ Introdução à Contabilidade e Finanças Empresariais

2.° Trimestre
❚ Direito Aplicado ao Imobiliário
❚ Fiscalidade no Imobiliário
❚ Análise de Investimentos Imobiliários
❚ Sistemas de Informação para a Gestão

3.° Trimestre
❚ Financiamento ao Imobiliário e Funding
❚ Avaliação Imobiliária
❚ Gestão de Imóveis
❚ Liderança e Negociação Imobiliária

COLABORAÇÃO        PATROCÍNIO

Curso conducente ao Mestrado em Gestão 
e Avaliação Imobiliária acreditado
internacionalmente pelo RICS, que aguarda
aprovação do Senado da UTL e registo na DGES.



DESTAQUE166
Este suplemento faz parte integrante do boletim de novembro de 2006

ARQUITECTOS informação

ELEGANCE 52
Versatilidade panorâmica

Elegance 52 é um sistema versátil 
de fachada cortina que combina
tecnologia com a exigência 
de contemporaneidade na construção
de edifícios com grandes superfícies

exteriores envidraçadas.

Este sistema está testado e certificado
por laboratórios oficiais em vários países,
tais como: Alemanha, Bélgica, França,
Polónia, Ucrânia, República Checa 
e Roménia – cumprindo os requisitos 
da Marcação CE, apresentando-se 
em conformidade com as directivas
comunitárias que lhe são exigidas.

(Parceiro do Projecto EcoCasa – Quercus)

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Alto da Bela Vista, Estrada das Ligeiras, 2735-337 Cacém
214 272 300
214 265 521
info.geral.pt@sapagroup.com
www.sapagroup.com/pt/Portugal

Sapa Portugal

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Largo Vitorino Damásio 2C, 1200-872 Lisboa
213 902 700 / 213 974 978
213 954 417
steinwall@steinwall.pt
www.steinwall.pt

Steinwall Revestimentos, Lda

OPTI-WOOD
Revestimento e pavimento

A forexia® da Opti-wood é um composto de madeira
(serradura de madeira e polietileno de alta
densidade). As tábuas em forexia têm a vantagem de
serem um produto sintético, porém com o mesmo
aspecto e o mesmo calor que a madeira.
Medidas
140mm e 193 mm
Cores
castanho, colorado e cinzento
Utilização
jardins, piscinas, esplanadas, 
pontões de marinas, etc.

Vantagens
❚ Produto ecológico, utiliza madeira reciclada como
matéria prima;
❚ Produto reciclável;
❚ Resistência biológica: muito durável, 
classe 1, resiste ao caruncho e aos fungos;
❚ Considerado como um material anti-derrapante;
❚ Utilização em espaços públicos, não cria farpas;
❚ Sistema de clipes, colocação fácil sem os parafusos
à vista;
❚ Garantia 20 anos contra o apodrecimento.

DCS AXIS 9000
Cadeira de auditório

A DSC Axis 9000 é uma linha que expressa 
e combina o design linear e o rigor funcional,
incorporando uma cuidadosa mistura de materiais 
e cores, alcançando elevados níveis 
de ergonomia e conforto.

Possibilidade de acesso directo a: Rede eléctrica,
data e audio

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Showrooms Águeda, Algarve, Braga, Coimbra,
Queluz, Leiria, Lisboa, Porto e Setúbal
214 345 000
214 345 050
info.marketing@haworth.com
www.haworth.pt

Haworth Portugal, S.A.

DSC AXIS 9000: conforto individual, 
bem estar para todos.
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PAINI
Torneiras de Design

DESTAQUE166

A G+ banho apresenta a nova linha de torneiras “Morgana” da PAINI.
Com acabamentos de qualidade, vidro, wengué, carvalho branqueado, em cromo brilho e mate.
A Morgana traz a si a natureza no seu estado mais puro e cristalino…

PORQUÊ OPTAR POR SOLUÇÕES EUROCAIXILHO 
Os sistemas Eurocaixilho-Kommerling permitem
valorizar esteticamente os projectos arquitectónicos
e optimizar os seus parâmetros de conforto térmico,
acústico e de eficiência energética. 

1. Tecnologia alemã com qualidade certificada
Somos concessionários oficiais para Portugal 
da KOMMERLING, nº1 da Europa no fabrico de perfis
PVC, com qualidade certificada pelas normas 
mais exigentes.
2. Facilidade de adequação a qualquer estilo
arquitectónico, em obra nova ou de renovação 
3. Aconselhamento técnico dedicado e com
competência reconhecida
Equipa de cinco Engenheiros Projectistas para
aconselhamento técnico a equipas de projecto 
de arquitectura. 
4. Melhor isolamento térmico
As nossas janelas permitem cumprir integralmente
os requisitos do RCCTE (Dec. Lei 80/2006), com níveis
de isolamento que podem atingir 1,4 W /m2K. 
5. Melhor isolamento acústico
Proporciona uma redução quase total dos ruídos
vindos do exterior (desde 32 DB para janela com
vidro 4/12/4).
6. Reduzida manutenção e elevada vida útil

Sistemas com uma longa vida útil (> 30 anos) 
sem manutenção relevante (ex. pintura). 
7. Garantia de qualidade do fabrico e instalação  
Oferecemos: 10 anos de garantia para ferragens e
perfis branco e folheados, e 5 anos para perfis lacados. 

HORIZAL 
Guarda corpos em alumínio

EUROCAIXILHO
Caixilharia em pvc

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Rua do Pinhal, nº 48, 2430-623 Vieira de Leiria
244 691 625 / 912 541 231
244 691 549
horizontal@horizontal-lda.com
www.horizontal-lda.com

Horizontal, Lda (Importador)
MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

Rua das Cerejeiras - Vale Flores, 2710-632 Sintra
219 105 770 | número azul 808 20 05 06
219 233 315
contacto@eurocaixilho.pt
www.eurocaixilho.pt  

Eurocaixilho, S.A.

Garantia 10 anos.
Em conformidade com a especificação 
LNEC e 470-2005 de Outubro 2005.

Em www.horizontal-lda.com estão disponíveis:
❚ Pormenores técnicos em ficheiros: dxf / pdf e pps;
❚ A nova gama de guarda corpos Free Art®: a
liberdade de expressão: designs em serigrafia no:
vidro, chapa, em corte laser, etc. 
❚ Referências nacionais e em destaque.
Descubra as nossas soluções técnicas,
desenvolvidas ao longo de 37 anos.
Para mais informações contacte
Carlos Pereira: 912 541 231

MORADA
TEL
FAX

EMAIL

Parque Industrial do Seixal, LT 15, Rua Rodrigo Sarmento de Beires nº1, 2840-068 Aldeia de Paio Pires
212 137 850
212 137 860
geral@gmais.com

G+...banho, Lda
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ULTRABOND P990 1K
Assentamento de pavimentos de madeira

MORADA
TEL
FAX

EMAIL
SITE

Rua Coronel Almeida Valente, 232, 4200-030 Porto
225 074 580
225 074 589
lt@lt-studios.com
www.lt-studios.com

Linha de Terra, Lda

LT STUDIOS
3D & Video

MORADA

TEL
FAX

EMAIL
SITE

E.N. 247, Rua do Belo Horizonte, Ribamar, 
2640-027 Stº Isidoro, Mafra
261 860 280
261 860 289
info@mapei.pt
www.mapei.pt

Lusomapei, S.A.

Um coração nobre (madeira) por
baixo de um forte revestimento
(alumínio).
A combinação ideal, conjugando
uma beleza natural com a melhor
protecção existente em termos
tecnológicos.

Uma das principais causas de reclamação relativa a pavimentos de madeira é a descolagem, 
o que por sua vez está directamente relacionado com a humidade excessiva das betonilhas,

A Mapei desenvolveu um sistema rápido e seguro de assentamento de pavimentos de madeira. 

A utilização de ligantes hidráulicos especiais de secagem rápida Mapecem ou Topcem aliados à
perfeita aderência  e alta elasticidade do adesivo monocomponente poliuretânico ULTRABOND
P990 1K, permite realizar a betonilha e assentar o pavimento de madeira num prazo inferior 
a uma semana.

❚ Perfis de Madeira, executados em 3 lamelas,
coladas a quente e sob pressão.
❚ Tratamento da madeira em 4 fases para protecção
total contra a humidade e outros agentes.
❚ Protecção criptogâmica, fungicida e insecticida.
❚ Revestimento exterior em alumínio lacado, várias
cores disponíveis conforme paleta de cores
Gaulhofer.

❚ Vidro duplo de 24mm (câmara com árgon).
❚ Ferragem com superfície visível na cor prata, 
ajuste tridimensional e múltiplos pontos 
de fecho.
❚ Oscilo-batentes, abertura normal, harmónio,
corredora-paralela-basculante.
❚ Corredora-elevadora.

NOVA MORADA

GAULHOFER
Caixilharia mista de madeira/alumínio

Rua da Manutenção, nº 17 - 4º Esq., 1900-318 Lisboa
213 550 440
213 550 441
ogivaglobal@mail.telepac.pt

MORADA
TEL
FAX

EMAIL

Ogiva Global - Caixilharias e Serviços de Engenharia, Lda

Somos especializados na visualização arquitectónica
e na produção de vídeo. 
De uma grande obra a  um simples estudo, 
as possibilidades dos nossos serviços são infinitas,
o resultado, por outro lado é sempre o mesmo: 
a melhor imagem para a divulgação do que será 
com certeza uma grande obra.


