
Tel.: 262 580 110  |  Fax: 262 580 111
E-mail: geral@mpsousafilhos.com
 
IC2 - KM 91.3 - Casal da Charneca  

2460-481 ALCOBAÇA - PORTUGAL

 

Est.1: Portela Nova  |  Est.2: IC2-Km 91.3

Est.3: IC2-km 97.6  |  Est.4: Guia - Albufeira

CATÁLOGO DE SERVIÇOS



A NAT
UREZA 
A SEUS 
PÉS

NATURE AT YOUR FEET



Fundada na década de 1980, pelo seu mentor Manuel Pedro de Sousa, a empresa Manuel 
Pedro Sousa e Filhos, Lda., é bem sucedida e reconhecida no mercado pelas suas obras públicas, 
urbanizações e calçadas à Portuguesa.   

A experiência da nossa empresa é vasta e diversificada, somos reconhecidos no mercado 
nacional e internacional pela produção, transformação, transporte e aplicação de calçadas à 
Portuguesa. Também temos vindo a exportar há alguns anos.

A calçada portuguesa é um produto com interesse internacional, seja de calcário, granito ou 
vidraço. A MPS tem vindo a exportar há alguns anos e possui o conhecimento e a experiência 
necessários para que este produto único e tão desejado chegue a qualquer parte do mundo. 
Mesmo neste momento económico difícil da economia portuguesa, a MPS foi distinguida PME 
Líder em 2012 e 2013.

Somos uma empresa com um postura versátil, empenhada e ambiciosa.

Founded in the 1980´s by its mentor Manuel de Sousa, the company Manuel Pedro Sousa e 
Filhos Lda is successful and recognised in the market for its public works, urbanizations and 
cobblestone walkways. 

Our company´s experience is vast and diverse; we are recognised in the national and international 
markets for the PRODUCTION, TRANSFORMATION, TRANSPORTATION and the APPLICATION of 
the Portuguese cobblestone walkways. We have also been exporting for some years.

An internationally desired product is our Portuguese cobblestone whether it is of limestone, 
granite or glass like stone. MPS possess the knowledge and experience needed so that the 
Portuguese Quarries are unique and its product is desired worldwide.
Even in this difficult economic time of the Portuguese economy MPS was distinguished PME in 
2012 and 2013.

We are a versatile committed and ambitious company.

MPS www.mpsousafilhos.com





Texto e tal e coisa

APLICAÇÃO DE CALÇADA E GRANITO

A Calçada à Portuguesa é um legado histórico que a MPS pretende preservar com 
arte engenho. Primamos pela exigência no assentamento e nos acabamentos das 
nossas Calçada, quer seja Granito quer seja calcário, vidraço. A nossa experiência 
tranquiliza os nossos clientes sabendo sempre que podem contar com o máximo 
profissionalismo.

É por isso que somos reconhecidos no mercado das obras públicas e urbanizações 
realizadas por todo o país e alguns países europeus.
Dispomos de equipas de Calceteiros, permitindo-nos dar uma resposta rápida aos 
nossos clientes mais exigentes. 

Terreiro do Paço
Aplicação de lagetas e granito

Cuba
Aplicação de Calçada à Portuguesa



Largo do Intendente
Aplicação de Calçada à Portuguesa

Parque das Nações
Floreiras revestidas a calçada

Coruche
Trilho em Pedra Rústica

Ribeira das Naus - Lisboa
Aplicação de Basalto

Parque dos Poetas 
Execução de desenhos (pétalas)

Mosteiro de Alcobaça
Aplicação e Lajetas





Texto e tal e coisa

REQUALIFICAÇÃO E REGENERAÇÃO URBANA

A requalificação e regeneração urbana têm vindo a ser aliadas à aplicação de Calçada à 
Portuguesa. Podemos dizer que somos polivalentes, renovamos pequenas e grandes 
cidades de Norte a Sul do nosso país. Desenvolvemos todos os trabalhos preparatórios 
de demolição, alteramos rede de esgotos, rede águas, alteramos condutas e aplicamos 
betuminosos, e fazemos assentamento da nossa Pedra de Calçada, bem como executamos 
muros em pedra Rústica. 

A regeneração urbana implica um grau de exigência superior e para uma boa 
capacidade de resposta dispomos de pessoas e equipamentos para uma adequada 
execução de todo o tipo de trabalhos.



Texto e tal e coisa
Mercado Municipal e praça João de Deus Ramos (granito calçadas) - Alcobaça; 
Arruamentos em Granito - Nisa;
Rede águas e esgotos Santo Estevão - Benavente;
Parque Empresarial Quinta da Graciosa - CMCuba;

Aterro sanitário Vila Ruiva - Viana do Alentejo (AMCAL); 
Paços Concelho e Largo da Feira - Ponte de Sôr; 
Parque desportivo e de Lazer de Mértola; 
Moreanes Guizo Concelho de Mértola, pavê, calçada betuminosos; 



Requalificação do Espaço de Lazer de Boucinha - CM Vila Nova da Barquinha;
Pavimentação betuminosa em Casais do Cidral - CM Rio Maior;
Rede de esgotos, saneamento e circular externa - CM Cuba;
Bairro 2 de Maio; Arco do Cego e outras em Lisboa.

Calcetamentos no Concelho de Caldas da Rainha;
Rede de esgotos de Pragança - CM Cadaval;
Ligação entre reservatórios - Viana do Alentejo - Águas públicas do Alentejo; 
Pavimentação e rede de drenagem do Cabeço do Domingão - CM Ponte de Sôr;





A natureza é a nossa maior aliada. Dependemos da 
sua dádiva para melhor servirmos os nossos clientes.
Não só de recursos humanos, técnicos se faz a MPS, 
dependemos mormente da Natureza e daquilo 
que ela nos oferece. Por isso, primamos pela sua 
preservação, no que respeita à requalificação das 
nossas Pedreiras.

Nature is our greatest ally and we depend on its 
offerings to better serve our customers. MPS does 
not rely solely on human and technical resources; we 
depend on nature and what it offers us therefore, 
the preservation of the environment is always in 
mind when requalifying our quarries.
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