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Edifício Ateneu
Reabilitação do Centro Histórico de 

Leiria
 

Leiria tem um centro histórico com muito 

que contar, que se concentra num núcleo 

multifacetado, tanto no que toca aos 

elementos arquitectónicos, como à própria 

vivência humana. 

Com pormenores que realçam a sua arquitec-

tura ecléctica de reminiscências revivalistas, 

com mansardas rasgadas por um óculo 

encontra-se um palácio do século XIX, com 

a fachada principal para a Praça Rodrigues 

Lobo no centro nevrálgico da cidade.

O Edifício Ateneu tem sido palco das mais 

diversas actividades culturais, recreativas 

e desportivas ao longo das várias épocas, 

e a Umbelino Monteiro não podia deixar 

de contribuir para a reabilitação do centro 

histórico da cidade do liz.

As obras começaram pelo telhado que 

se encontrava bastante degradado, que 

contou com todo o Know-How e o apoio 

técnico necessário da Umbelino Monteiro, 

para acabar com as infiltrações e inverter a 

tendência de degradação da Estrutura. 

A obra esteve a cargo da empresa de Cons-

trução Ferreira & Bárbara, de Leiria, que já 

trabalha com os produtos UM e Advance há 

muito tempo e que realizou um excelente 

trabalho na reabilitação de uma cobertura 

velha e completamente danificada.

A telha utilizada na reabilitação foi a UM 

Canudo Cinquentenária com o objectivo de 

respeitar a traça do edifício, a fixação foi 

toda feita mecanicamente sem o recurso a 

argamassas. Uma cobertura ventilada com 

os melhores materiais cerâmicos.

Umbelino Monteiro 
“Coberturas para a vida”

“

“

Consideramos o telhado 
como importante  

elemento arquitectónico  
 !" #$%!&$#$!'($%$')!

empresarial a satisfação  
dos clientes.

A  empresa, criada em 1959 por 

Joaquim da Silva Monteiro, dedicava-se à 

produção de telha Lusa. Em 1975 quando 

herdada pelo seu filho, Joaquim Umbelino 

da Silva Monteiro, iniciou um novo 

percurso na procura de uma progressiva 

modernização tecnológica, tentando 

encontrar soluções arquitectónicas para 

a cobertura e revestimento de edifícios 

à altura dos mais elevados padrões de 

qualidade e funcionalidade.

Em 2009 celebrou o seu 50º aniversário, 

mas continua com a mesma perspectiva 

dinâmica na procura de inovação. O ano 

de 2011 fica marcado pela conquista da 

certificação para a Gestão da Qualidade, 

que demonstra a melhoria contínua da 

empresa de produtos e serviços. Ciente 

do compromisso com o desenvolvimento 

sustentável, a Umbelino Monteiro, tornou-se 

também a primeira empresa portuguesa 

de telhas cerâmicas a ser certificada 

com o Sistema de Gestão Ambiental, de 

acordo com a norma ISO 14001.

Disponibilizar soluções arquitectónicas para 
a cobertura e revestimento de edifícios, actuar 
com integridade e responsabilidade sócio-
-ambiental, são valores que a Umbelino 
Monteiro impõe em cada trabalho que realiza. 


