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Reunindo competências e sólida experiência em soluções de consultoria, arquitetura e en-

genharia na reabilitação do edificado, na CREA, conduzimos cada  projecto desde a con-

cepção até à sua execução.

As especificidades e desafios que caracterizam esta área de intervenção aconselham ao acom-

panhamento crítico que desenvolvemos, agregando valências de resposta aos anseios dos in-

vestidores e promotores da reabilitação e diminuindo consideravelmente o seu risco de inves-

timento.

Com ampla experiência reunida na elaboração de projetos e Project Management no universo 

disciplinar em que nos inserimos, asseguramos a solução mais vantajosa indo de encontro às 

especificações e requisitos do cliente, apresentando como pano de fundo uma forte moti-

vação e crença na dinâmica da reabilitação, enquanto vetor de oportunidades de investimento 

e de revitalização urbana.

Trabalhamos acreditando no poder transformativo da arquitetura e na sua influência na so-

ciedade. Para nós, arquitetura significa transformar não só os lugares mas a vida das pessoas. 

procurando enriquecer o espaço urbano em todas as suas dimensões e valores.



Co.Working
Candal Park

crea.pt/coworking



A extensão do espaço de co-working da Candal Park, 

terminado no final de 2014 pela CREA, avançou para 

o pavilhão adjacente. 

Um aspeto particular deste projeto relaciona-se 

com a construção de uma célula central definida 

por esteios de madeira, que reage ao espaço cir-

cundante, serpenteando pelos dois espaços e met-

amorfoseando-se em função do programa e percur-

sos de atravessamento que acolhe.





crea.pt/coworking



Santa Casa
da Misericórdia do Porto

crea.pt/santacasa



crea.pt/santacasa



crea.pt/santacasa

Em resposta ao programa da Santa Casa de Miser-

icórdia do Porto para reabilitação e reconversão do 

imóvel devoluto para sua sede corporativa, este pro-

jeto foi alicerçado no Relatório de Inspecção e Ensaio 

efetuado, respondendo às condições de habitabili-

dade, gestão, e conforto atuais.

Assim, e em coordenação com o projeto-base defini-

do pela Misericórdia do Porto (Arq. Margarida Castelo 

Branco) executou-se a reparação/substituição de ele-

mentos em estado deficitário – caixilharias, elementos 

de carpintarias interiores, revestimentos, iluminação; 

bem como a dotação de condições ajustadas ao de-

sempenho das funções associadas aos departamen-

tos que integrarão o edifício, o que acarreta uma 

melhoria térmica, acústica e de conforto relacionadas 

com as especialidades de Engenharia.





crea.pt/santacasa



Antunes
Guimarães 1003 

O prédio de Antunes Guimarães 1003 integra um conjunto de casas económicas da 

época do Estado Novo, o Bairro de Ramalde.

As obras de reabilitação deste projecto consistiram na reconfiguração da compar-

timentação interior, anexos e do muro confrontante com a via pública. As obras de 

ampliação são respeitantes ao alargamento do edifício existente prolongando as 

fachadas tardoz e lateral direita sobre o logradouro.

crea.pt/antunes-guimaraes



crea.pt/antunes-guimaraes



crea.pt/antunes-guimaraes



Salão Árabe
Palácio da Bolsa

crea.pt/salao-arabe

O prédio de Antunes Guimarães 1003 integra um conjunto de casas económicas da 

época do Estado Novo, o Bairro de Ramalde.

As obras de reabilitação deste projecto consistiram na reconfiguração da compar-

timentação interior, anexos e do muro confrontante com a via pública. As obras de 

ampliação são respeitantes ao alargamento do edifício existente prolongando as 

fachadas tardoz e lateral direita sobre o logradouro.

em curso





Escola Bom Sucesso crea.pt/escola-bom-sucesso

Numa clareira na malha consolidada da cidade do Porto, a 

reabilitação da Escola Básica do Bom Sucesso e Jardim de In-

fância é o mais recente projeto do nosso gabinete. O projeto 

visa a criação de uma nova cantina, sala polivalente e portaria, 

ginásio, espaços de recreio coberto e uma geral melhoria da 

relação entre os vários edifícios.

em curso



Av. Aliados 162 crea.pt/15-novembro

No ano em que se celebrou o centenário do lançamento 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 emblemática artéria 

da cidade do Porto. 

Pretende-se manter e assegurar a preservação das carac-

terísticas morfológicas, construtivas e decorativas do edifício 

adaptadas às exigências atuais para espaços de serviços.

em curso



Barão Forrester 1003 crea.pt/baraoforrester

em curso



crea.pt/baraoforrester

Nesta contrução do final dos anos 30 

do século XX, restabeleceremos,  de 

forma parcelada, a função habitacion-

al original. Em termos volumétricos 

não levaremos a cabo qualquer alter-

ação formal no edifício: manteremos 

integralmente o invólucro existente 

em todas as suas características. Todos 

os elementos arquitetónicos acessóri-

os e decorativos serão respeitados, e, 

de igual forma procederemos face às 

relações cromáticas e de texturas.



crea.pt/baraoforrester



Heróis de África crea.pt/herois-africa

A intervenção nesta moradia na costa de 

Leça da Palmeira pressupõe a reconsti-

tuição e ampliação de um espaço sever-

amente deteriorado numa casa familiar 

que balança a pré-existência com o po-

tencial desenvolvido na solução espacial.

em curso





Outros projetos

Azevedo de Albuquerque Casas Rosário Barbosa de CastroQuinta do Gravato

Perto ao Hospital de Santo António do Porto 

e de frente para o Jardim das Virtudes, 

estaremos responsáveis pela reabilitação 

de dois lotes contíguos, a pedido da Domus 

Social, empresa de Habitação e Manutenção 

do Município do Porto.

A Quinta do Gravato, em Oliveira do Douro, 

representa um terreno e envolvência 

mágicos que verão a projeção de uma 

moradia unifamiliar.

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 

edifício desde fora, do ponto de vista interior, 

as unidades organizam-se autonomamente 

com caráteres decorativos bastante 

distintos. Os estados de conservação são 

também muito distintos, com uma das 

casas em avançado estado de ruína, o que 

pressupôs a oportunidade para um projeto 

muito peculiar.

O projeto Barbosa de Castro diz respeito 

à reabilitação de um imóvel no centro 

histórico do Porto, com a particularidade 

de apresentar duas frentes, com quotas 

e caráteres bastante diferentes, uma 

à Rua Barbosa de Castro e outra ao 

emblemático Passeio das Virtudes.

crea.pt/azevedo-albuquerque crea.pt/quinta-do-gravato crea.pt/rosario crea.pt/barbosa-castro



Veja o portefólio integral em www.crea.pt
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