


Reunindo competências e sólida experiência em soluções de consultoria, arquitetu-

ra e engenharia na reabilitação do edificado, na CREA, conduzimos cada  projecto 

desde a concepção até à sua execução.

As especificidades e desafios que caracterizam esta área de intervenção aconsel-

ham ao acompanhamento crítico que desenvolvemos, agregando valências de 

resposta aos anseios dos investidores e promotores da reabilitação e diminuindo 

consideravelmente o seu risco de investimento.

Com ampla experiência reunida na elaboração de projetos e Project Management 

no universo disciplinar em que nos inserimos, asseguramos a solução mais vantajo-

sa indo de encontro às especificações e requisitos do cliente, apresentando como 

pano de fundo uma forte motivação e crença na dinâmica da reabilitação, enquan-

to vetor de oportunidades de investimento e de revitalização urbana.

Trabalhamos acreditando no poder transformativo da arquitetura e na sua influên-

cia na sociedade. Para nós, arquitetura significa transformar não só os lugares mas 

a vida das pessoas. procurando enriquecer o espaço urbano em todas as suas di-

mensões e valores.



PALÁCIO DA BOLSA

Inserido na segunda fase de reabilitação, o projeto para a Associação 

Comercial do Porto centrou-se na cobertura da Escadaria Nobre e da 

sala Medina e nos rebocos das fachadas poente e sul. 

Tendo como suporte o relatório de inspecção e diagnóstico elaborado 

pelo Instituto de Construção da FEUP, foi desenvolvido um levantamen-

to rigoroso dos materiais, esquemas construtivos e estruturais do edi-

fício e suas patologias.

O projecto elaborado por André Camelo ao serviço da AFAPLAN, S.A. 

preconizou uma intervenção transversal aos elementos das áreas a in-

tervencionar, dos mais visíveis, ornamentais e representativos, aos de 

carácter mais tectónico e estrutural deste icónico palácio portuense.
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Um espaço devoluto, descaracterizado e com défice lumínico evoluíu 

para um centro de co-working organizado segundo uma sala central 

de pé direito duplo e clarabóias, para a qual orbitam escritórios e 

salas de reunião envidraçadas.

Presentemente, foi-nos solicitado o prolongamento desse primeiro 

espaço e, como tal, o prolongamento da lógica projetual e constru-

tiva anterior.  Manteremos a visão estruturalista de ocupação per-

iférica do espaço existente, libertando o miolo do mesmo para as 

funções sociais.

A grande alteração promovida consiste na limitação do espaço cen-

tral por uma pele de esteios de madeira que serpenteia pelos dois 

espaços, ora abrindo-se, ora fechando-se com o seu redor, segundo 

as exigências funcionais.

CO:WORKING
CANDAL PARK
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Em resposta ao programa da Santa Casa de Misericórdia do Porto para reabilitação e 

reconversão do imóvel devoluto para sua sede corporativa, este projeto foi alicerçado 

no Relatório de Inspecção e Ensaio efetuado, respondendo às condições de habitab-

ilidade, gestão, e conforto atuais.

Assim, e em coordenação com o projeto-base definido pela Misericórdia do Porto 

(Arq. Margarida Castelo Branco) executou-se a reparação/substituição de elementos 

em estado deficitário – caixilharias, elementos de carpintarias interiores, revestimen-

tos, iluminação; bem como a dotação de condições ajustadas ao desempenho das 

funções associadas aos departamentos que integrarão o edifício, o que acarreta uma 

melhoria térmica, acústica e de conforto relacionadas com as especialidades de En-

genharia.

SANTA CASA
DA MISERICÓRDIA DO PORTO 
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A casa guarda os desenhos das decisões e soluções en-

contradas junto dos pedreiros, carpinteiros e pintores, 

como se tratasse da construção metódica de um puzzle . 

Apenas com uma premissa: ninguém mandaria mais que 

o edifício. Seria ele a moldar, condicionando, até onde 

este se poderia transformar. 

Afinal de contas, há 140 anos que lá estava. 

Conscientes das exigências da vida actual, reabilitar foi 

o sentir das pré-existências. Assim, considerando as lim-

itações das técnicas empregues na altura, reforçámos o 

estado geral deste edificio reavivando a sua qualidade e 

prestígio. 

CASA 
15 DE NOVEMBRO 
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Após um estudo da evolução do construído setecentista, o propósi-

to da nossa intervenção foi melhorar significativamente o estado de 

serviço da casa, a sua modernidade e conforto.

Estabelecemos um critério que fundamentou o projecto de arqui-

tectura: a remoção, substituição e introdução de elementos e vol-

umes existentes, com o objectivo de evidenciar a coerência do con-

junto, recuperando-se a vivência do pátio interior.

Recorrendo à aplicação de técnicas compatíveis com a natureza dos 

materiais e sistemas, reforçamos com estrutura metálica os viga-

mentos existentes, tratamento das paredes em tabique, reabilitação 

e impermeabilização da cobertura, compatibilização com redes de 

infra-estruturas introduzidas e uma significativa melhoria do com-

portamento térmico e acústico da habitação. 

CASA BOUÇÓ
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Num projeto CREA e CIrurgias Urbanas, a fachada noroeste contínua enfatiza o vazio 

que desenha a entrada da moradia. Um pequeno pátio anima e injecta luz natural no 

escritório, estabelecendo um eixo visual com a sala de estar contígua. 

Entre pátios, eixos visuais e jardins, a casa abriga-se da envolvente desordenada e de-

senha espaços exteriores diferenciados.

CASA VESSADA
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AV. ALIADOS 156

No ano em que se celebrou o centenário do lançamen-

to da obra da Avenida dos Aliados, este projeto tem 

como suporte um edíficio que inscreve uma ampliação 

do arquiteto Marques da Silva, implantado na mais em-

blemática artéria da cidade do Porto. 

Pretende-se manter e assegurar a preservação das car-

acterísticas morfológicas, construtivas e decorativas do 

edifício adaptadas às exigências atuais para espaços de 

serviços.

em curso
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em curso



BARBOSA DE CASTRO ANTUNES GUIMARÃES 991

O prédio de Antunes Guimarães 991 integra um conjunto 

de casas económicas da época do Estado Novo, o Bairro 

de Ramalde. 

As obras de reabilitação deste projecto consistem na re-

configuração da compartimentação interior, anexos e do 

muro confrontante com a via pública. As obras de am-

pliação consistem no alargamento do edifício existente 

prolongando as fachadas tardoz e lateral direita sob o 

logradouro.

O projeto Barbosa de Castro diz respeito à reabilitação 

de um imóvel no centro histórico do Porto, com a par-

ticularidade de apresentar duas frentes, com quotas e 

carácteres bastante diferentes, uma à Rua Barbosa de 

Castro e outra ao emblemático Passeio das Virtudes.

CASAS ROSÁRIO BARÃO DE FORRESTER 683

O projeto das Casas Rosário compreende a reabilitação de 

dois prédios de habitação contíguos  no bairro de Miguel 

Bombarda. Revelando alçados que adivinham um só ed-

ificio desde fora, do ponto de vista interior, as unidades 

organizam-se autonomamente com carácteres decora-

tivos bastante distintos. Os estados de conservação são 

também muito distintos, com uma das casas em avança-

do estado de ruína, o que pressupôs uma oportunidade de 

projeto muito peculiar. 

Nesta contrução do final dos anos 30 do século XX, resta-

beleceremos,  de forma parcelada, a função habitacional 

original. Em termos volumétricos não levaremos a cabo 

qualquer alteração formal no edifício: manteremos inte-

gralmente o invólucro existente em todas as suas carac-

terísticas. Todos os elementos arquitetónicos acessórios e 

decorativos serão respeitados, e, de igual forma proceder-

emos face às relações cromáticas e de texturas.

em curso
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Na Rua Azevedo de Albuquerque, no Porto, perto ao Hos-

pital de Santo António e de frente para o Jardim das Vir-

tudes, estaremos responsáveis pela reabilitação de dois 

lotes contíguos, solicitada pela Domus Social, empresa de 

Habitação e Manutenção do Município do Porto.

AZEVEDO DE ALBUQUERQUEHERÓIS DE ÁFRICA ALFERES MALHEIRO

A intervenção nesta moradia na costa de Leça da Palmei- 

ra pressupõe a reconstituição de um espaço severamente 

deteriorado numa casa familiar que balança o histórico 

com a inovação e personalização arquitetónica.

Neste projeto, no coração da cidade do Porto, a CREA 

está responsável pelo processo de procurement e coorde-

nação de empreitada.

em curso
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informação técnica

Especialidades Entidade Executante

40



António Ataíde

António Ataíde

António Ataíde

António Ataíde

António Ataíde

António Ataíde

António Ataíde
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FotografiaDiagnóstico Inspeção & EnsaioEspecialidades Entidade Executante

informação técnica
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Todos os conteúdos materiais presentes neste 

documento, incluindo gráficos, textos, imagens, 

desenhos, e quaisquer outras informações são 

propriedade da CREA ou foram incluídos com 

permissão das entidades que legitimamente 

detêm os direitos de autor sobre os mesmos, à 

excepção de conteúdos da responsabilidade dos 

parceiros identificados como tal. Esta publicação 

não pode ser integral ou parcialmente reproduz-

ida sem a permissão da CREA.

Domuscrea Lda.

Praça Coronel Pacheco, n.º2

UPTEC - Pólo das Indústrias Criativas

Parque de Ciência e Tecnologia

4050-453 Porto

(+351)  916 613 147


