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Um século de 
excelência 

artesanal na 
produção de 

molduras.
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EXCELÊNCIA ARTESANAL

Orientada para um serviço especializado que privilegia a produção 

artesanal e personalizada, a Felisberto de Oliveira alia uma equipa 

de profissionais ao profundo conhecimento de técnicas e processos 

tradicionais. Com instalações e equipamentos de precisão, garante 

uma resposta de alta qualidade na execução, restauro e montagem 

de todo o tipo de molduras.

O trabalho de pesquisa e criação é intenso e permanente, e o respeito 

pela arte uma constante, o que leva o cliente a procurar na empresa o 

apoio necessário na decisão dos produtos a encomendar.

Os nossos principais clientes são museus, artistas plásticos, 

decoradores e coleccionadores, um nicho de mercado que privilegia 

o trabalho personalizado e de qualidade.

UM SÉCULO 
DE HISTÓRIA
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Apostando numa rigorosa selecção das matérias primas e num 

exigente controlo de execução, todas as soluções e materiais 

usados têm em conta a conservação e as características das 

obras de arte a tratar, através de processos baseados em artigos 

neutros e reversíveis. 

A nossa maior fonte de valor é a intimidade que partilhamos com 

o cliente, estudando atentamente cada projecto, razão pela qual 

cada moldura é única e distinta. 

Interpretamos as obras de arte e apresentamos opções, num 

diálogo de cumplicidade e equilíbrio sensível às especificidades 

de cada projecto, dando forma e consistência à sua visão. 

OS NOSSOS 
SERVIÇOS
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OS NOSSOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO
Dentro ou fora das nossas 
instalações, para um 
aconselhamento técnico 
personalizado para cada 
projecto, pode solicitar uma 
reunião com os nossos 
consultores.

LEVANTAMENTO 
E MONTAGEM
Recolhemos obras de 
grandes dimensões, valor ou 
de transporte condicionado e 
dispomos de uma equipa de 
profissionais preparada para 
qualquer tipo de medição, 
planeamento e montagem 
nos mais diversos locais.



LEVANTAMENTO 
E MONTAGEM
Recolhemos obras de 
grandes dimensões, valor ou 
de transporte condicionado e 
dispomos de uma equipa de 
profissionais preparada para 
qualquer tipo de medição, 
planeamento e montagem 
nos mais diversos locais.

ANÁLISE 
E REGISTO
Efectuamos registo 
fotográfico, gravação em 
suporte digital e impressão 
da sua obra de arte e 
analisamos o estado de 
conservação, a técnica 
utilizada, a corrente artística 
e expressão pictórica, entre 
outros aspectos relevantes.
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OS NOSSOS SERVIÇOS
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AS NOSSAS INSTALAÇÕES

Sediada no Porto, com oficinas de produção e área de administração, 

a Felisberto de Oliveira dispõe de salas de exposição, recepção e 

acompanhamento ao cliente. Um ambiente moderno, onde o cariz 

artesanal e familiar se funde com a reforçada interpretação estratégica.

Em estrita relação visual com os percursos públicos da zona 

administrativa, as nossas zonas de produção são o prolongamento 

da transparência com que desenvolvemos todas as fases do 

processo de fabrico. Assim se pode acompanhar o tratamento das 

madeiras, a delicada aplicação da folha de ouro e a sedução das 

patines até ao emolduramento da obra.

Estacionamento exclusivo para clientes, área de carga e descarga 

coberta com capacidade para peças de grande volume, são mais 

algumas facilidades da Felisberto de Oliveira.

AS NOSSAS 
INSTALAÇÕES
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Para dar resposta à crescente exigência da área das artes, 

a LIKEARTE surge como um serviço multidisciplinar de 

acompanhamento directo e criativo que, em parceria com os 

autores, se propõe a interpretar e solucionar os projectos e 

ideias mais ousados e desafiantes.

CONHEÇA
A LIKEARTE
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LIKEARTE
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LIKEARTE
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LIKEARTE



.
PÁG. 14  Esquerda - Topo e Centro - Ed Ruscha

PÁG. 14  Esquerda - Base - Monir Shahroudy Farmanfarmaian

PÁGS. 14/15  Direita - Centro e Topo - Raymond Hains

PÁG. 15  Direita - Base - Dominguez Alvarez

PÁG. 16  Esquerda - Topo - Marc Chagall

PÁG. 16  Esquerda - Centro - António Fernando

PÁG. 16  Esquerda - Base - António Carneiro

PÁGS. 30 A 33  António Gonçalves

PÁGS. 34/35  Joana Rêgo

OBRAS 
REPRESENTADAS

INDEX
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