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O evento de divulgação e reconhe-

cimento dos vencedores terá lugar 

no Palácio Nacional de Queluz, in-

tegrando a agenda de eventos pa-

ralelos da Semana da Reabilitação 

Urbana Lisboa 2015. Nesta 3ª edi-

ção do Prémio Nacional de Reabi-

litação Urbana, concorrem um to-

tal de 51 projetos localizados em 17 

concelhos de Portugal, abrangendo 

desde o Minho ao Algarve. Apresen-

támos já a 18 de março, 16 desses 

candidatos, cobrindo as categorias 

de Comércio & Serviços e de Im-

pacto Social. 

Apresentamos hoje os restantes 

candidatos na área de Impacto So-

cial, a categoria de Habitação e a 

de Turismo. O Prémio Nacional de 

Reabilitação Urbana é organizado 

pela Vida Imobiliária e pela Prome-

vi, com o apoio da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, e distingue, 

anualmente, os melhores projetos 

de reabilitação urbana em Portugal, 

abarcando quer intervenções em 

edifi cado quer em espaço público, 

e contemplando iniciativas públicas 

e privadas. 

A iniciativa conta também com 

o Alto Patrocínio do Governo de 

Portugal, concedido através da Se-

cretaria de Estado do Ordenamento 

do Território e da Conservação da 

Natureza. Nos apoios institucionais, 

alinham a Ordem dos Arquitectos, 

a União das Misericórdias Portu-

guesas, o InCi, a CPCI e a AHP. No 

âmbito empresarial, associam-se a 

Schmitt+Sohn Elevadores, a Aguirre 

Newman, a Adene e a Caixa Geral 

de Depósitos, a Revigres e a Sani-

tana. 

Ana Tavares

Prémio Nacional de Reabilitação 
Urbana entregue para a semana

É já no dia 15 de abril 
que são conhecidos 
os vencedores 
da 3ª edição do 
Prémio Nacional de 
Reabilitação Urbana. 
Depois de iniciarmos 
a apresentação de 
candidatos a 18 de 
março, concluímos 
nesta edição a 
listagem dos projetos.

1872 - River House 
Uso Turístico | Porto | 
Concluído Maio 2014
Trata-se de um edifício século XVIII 

com 6 pisos, localizado no Muro 

dos Bacalhoeiros, no Porto, que se 

encontrava totalmente devoluto. 

Depois de executado, o projeto de 

arquitetura assinado por Adriana 

Floret, da Floret – Ofi cina de Arqui-

tetura, foi aqui instalada uma uni-

dade de alojamento que ocupa um 

lote de apenas 72m2. O promotor é 

a Teaandtea, e a obra foi executada 

pela Weeplan. 

Bessa Hotel 
Liberdade
Uso Turístico | Lisboa | 
Concluída Dezembro 2014
Situado na conhecida avenida lisbo-

eta que lhe dá nome, o Bessa Hotel 

Liberdade resulta da fusão de 2 edi-

fícios e de um projeto de arquitetura 

assinado pela MVentura & Partners, 

com a obra executada pela Casais. 

É promovido pela BBON, e acolhe 

agora uma unidade hoteleira com 

113 quartos, depois de vários anos 

sem qualquer utilização e em risco 

de ruína. Tem frente para a Avenida 

da Liberdade e acesso lateral pela 

Travessa da Glória. 

Fábrica do Chocolate 
Uso Turístico | Viana do Castelo 
| Concluída Junho 2014
Promovido pela Na Rota do Choco-

late, o projeto Fábrica do Chocolate 

aproveita parte das antigas instala-

ções da antiga fábrica de chocolate 

Avianense. O projeto de arquitetura 

é de Rui Jorge Branco Cavaleiro e 

Carina Quintas Viana, que previu 

a recuperação das estruturas exis-

tentes, não esquecendo a temática 

do chocolate. A obra deste espaço 

de lazer e educativo foi executada 

pela Vodul. 

Hotel Além 
da Ponte 
(Casa 9 e 24)
Uso Turístico | Ponte de Lima 
Este projeto inclui 2 edifícios, a Casa 

9 e a Casa 24, ambos situados no Lar-

go da Alegria, anfi trião deste conjun-

to. Os hotéis funcionam num regime 

de complementaridade de serviços e 

a decoração de ambos remete para 

Ponte de Lima, mas com diferentes 

pontos de vista. O projeto é promovi-

do pela autarquia de Ponte de Lima, 

e resulta de um projeto arquitetónico 

de J. M. Carvalho Araújo, executado 

pela AMC e Construções Refoiense. 

Hotel do Parque
Uso Turístico | Braga | 
Concluído Junho 2014
Situado no Monte do Bom Jesus 

e promovido pela Hotéis do Bom 
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Jesus, o Hotel do Parque surge da 

renovação da antiga unidade ho-

teleira, um edifício com 4 andares 

onde agora funciona uma unidade 

de 4 estrelas. As mudanças passa-

ram pela mudança da receção para 

o 1º piso, pela criação de uma sala 

de conferências ou por uma nova 

entrada. O projeto é do arquiteto 

Paulo Machado, da Aris Arquitetos 

Associados, e o construtor João Fer-

nandes da Silva. 

Mercure Braga 
Centro 
Uso Turístico | Braga | 
Concluído Maio 2013
As desatualizações de decoração e 

conforto do edifício, trazidas pelo 

passar dos anos, motivaram o inicio 

da recuperação. A intervenção de 

reabilitação nos 132 quartos e das 

áreas comuns incluindo as salas po-

livalentes, de reunião e restaurante, 

aconteceu sempre com o hotel em 

funcionamento. O projeto, promovi-

do pela Maxitur Empreendimentos 

Turísticos, é assinado pelo gabine-

te Newparth. O construtor é a Cari 

Construtores. 

Hotel Moov Évora
Uso Turístico | Évora |
Promovido pela Endutex Hotéis, 

este projeto teve como principal 

preocupação salvaguardar e valo-

rizar o património envolvente. O 

terreno chegou a ser ocupado co-

mo cerca do antigo convento de Nª 

Srª das Mercês ou como ofi cina de 

automóveis, construções estas que 

foram desmontadas. O hotel pos-

sui três pisos e oferece um total 80 

quartos. O projeto de arquitetura 

é da autoria de Rosário Rodrigues, 

Nelson Almeida e Luís Almeida. A 

obra fi cou a cargo da Construções 

Gabriel A. S. Couto. 

Hotel Portugal 

Uso Turístico | Lisboa | 
Concluído Janeiro 2014
Situado na Rua João das Regras, no 

centro histórico da capital, o Hotel 

Portugal foi remodelado e requali-

fi cado num projeto da GRCA – Ar-

quitetura e Engenharia ,promovi-

do pela Sotelmo e executado pela 

construtora UDRA. O edifício data 

do século XVIII e situa-se no limite 

norte do Plano da Baixa Pombali-

na, e encontrava-se em avançado 

estado de gradação depois de vá-

rias recuperações e alterações mal 

sucedidas. 
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Hotel Santa Justa 
Uso Turístico | Lisboa | 
Concluída Abril 2013
Este hotel resulta da demolição e re-

construção de 2 edifícios históricos 

na baixa de Lisboa, reconvertidos 

numa unidade de 4 estrelas, junto 

ao emblemático elevador de Santa 

Justa, um dos pontos turísticos mais 

visitados da cidade. Tem 7 pisos aci-

ma da cota de soleira e um total de 

55 quartos. O projeto arquitectónico 

é da autoria da Nuno Leónidas Ar-

quitetos, executado pela Cari Cons-

trutores, com promoção imobiliária 

da Falabela. 

Monte Belvedere 
Hotel 
Uso Turístico | Lisboa | 
Concluído Agosto 2014
Esta unidade hoteleira situa-se no 

mítico Bairro Alto, resultando da 

transformação e adaptação de um 

edifício de habitação num pequeno 

hotel, tirando partido da sua locali-

zação turística. Tem 4 pisos, 2 deles 

dedicados ao alojamento, e deverá 

ter 13 quartos aqui instalados. O pro-

jeto da obra é da autoria de Mário 

Rui Pereira da Silva, executado pela 

Flores & Gomes e promovido pela 

Medisafra.

Hotel Vincci 
Porto
Uso Turístico | Porto | Concluído 
Novembro 2014
Promovido pela Falopin Hoteis, o 

Hotel Vincci Porto resulta da re-

qualifi cação do edifício do antigo 

“Frigorífi co do Peixe/Bolsa do Pes-

cado”, cuja preservação da identi-

dade foi tida em conta, mantendo 

os elementos que mais identifi cam 

esta arquitetura. O projeto de ar-

quitetura tem assinatura de José 

Carlos Cruz, e foi executado pela 

construtora Lucios, concluído em 

novembro do ano passado. 

Ozadi Tavira 
Hotel

Uso Turístico | Tavira | 
Concluído Maio 2014
Um projeto promovido pela Gra-

cer, o Ozadi Hotel aproveitou o edi-

fício existente preservando todos 

os elementos mais caraterísticos 

da construção dos anos 70, como 

as carpintarias, varandas ou gelo-

sias. A reabilitação apostou essen-

cialmente nos interiores. O projeto 

de arquitetura é de Pedro Campos 

Costa, e a obra foi executada pela 

Alves Ribeiro, num investimento de 

4,5 milhões de euros, co-fi nanciado 

pelo QREN. 

The Independente 
Suites & Terrace

Uso Turístico | Lisboa | 
Concluída Outubro 2014
Situado na Rua de São Pedro de 

Alcântara, no coração turístico da 

Centro 
de Apoio Social 
do Pisão
Impacto Social | Cascais | 
Concluído Novembro 2014
Este Centro de Apoio Social situa-

se em Alcabideche, num edifício 

onde funcionavam 3 áreas distin-

tas: sala escola, sala de formação, e 

espaço de arrecadação, todos com 

graves problemas de degradação e 

de acessibilidade, o que motivou 

a obra. 

A reabilitação do espaço foi pro-

movida pela Santa Casa da Mise-

ricórdia de Cascais e executada 

pela Joaquim Alves, Lda. Durante 

a obra, fi zeram-se vários achados 

museológicos. 

Sítio do Fado 
na Casa 
da Severa
Impacto Social | Lisboa | 
Concluída Fevereiro 2013
No coração da Mouraria, esta obra, 

promovida pela Câmara Municipal 

de Lisboa, transformou um edifício 

de habitação municipal no Largo da 

Severa num equipamento cultural 

e de lazer. 

O projeto é do arquiteto José 

Adrião e a execução da ARADA – En-

genharia e Gestão de Empreitadas 

e da Manindústria, e transformou 

este espaço num 2º polo do Museu 

do Fado. O interior do edifício foi de-

molido, e o seu exterior preservado, 

mantendo a sua identidade. 

cidade, o The Independente Sui-

tes & Terrace é promovido pela 

MBD. Surge depois da requalifi ca-

ção deste edifício, que teve como 

principais preocupações proteger, 

recuperar e valorizar o património 

histórico da cidade. O projeto de 

arquitetura é assinado por Tomaz 

d’Eça Leal, executado pela cons-

trutora Luzecon. 

Valverde 
Hotel
Uso Turístico | Lisboa | 
Concluído agosto 2014
Situado em plena Avenida da Li-

berdade, o Valverde Hotel resulta 

da reabilitação dos números 160 a 

164 desta rua, seguindo um proje-

to arquitetónico de Fernando Pi-

nheiro, Ana Margarida Silva, Vera 

Gomes e Teresa Silva, executado 

pela Udra/Salvaria. O antigo prédio 

de rendimento do século XIX deu 

lugar a um hotel de charme de 5 

estrelas, que preserva os elementos 

da época. O projeto é promovido 

pela Imofomento. 

Conheça o Júri 
O Júri do Prémio Nacional de Rea-

bilitação Urbana é integrado por 

cinco personalidades das áreas de 

economia, arquitetura, engenharia e 

imobiliário, de reconhecido mérito. 

Independente e soberano nas suas 

decisões, ao Júri caberá decidir os ven-

cedores em cada uma das categorias.

Augusto Mateus Economista e pro-

fessor do Instituto Superior de Eco-

nomia e Gestão (ISEG), é ainda pre-

sidente da sociedade de consultores 

Augusto Mateus & Associados,  inves-

tigador e coordenador de múltiplos 

estudos de macroeconomia e de polí-

tica económica, de avaliação de pro-

gramas e políticas públicas e de com-

petitividade de empresas e regiões.

João Carlos Santos É arquiteto, 

doutorando pela Faculdade de Ar-

quitetura da Universidade do Porto, 

no perfi l de Património Arquitectó-

nico. A sua carreira profi ssional foi 

desenvolvida desde 1989 ao serviço 

do Estado Português. Desde Feverei-

ro de 2013 desempenha as funções 

de Subdiretor Geral da Direção Geral 

do Património Cultural.

João Pedro Falcão de Campos Ar-

quitecto pela Faculdade de Arqui-

tectura da Universidade Técnica de 

Lisboa em 1984, abre o seu próprio 

atelier em 1987. Colabora como atelier 

associado, com o arq. Álvaro Siza de 

1993 a 2003 e com o arq. Gonçalo Byr-

ne desde 1993. Professor convidado no 

curso de Arquitectura do Instituto Su-

perior Técnico, desde 2004, e no cur-

so ETS de Arquitectura da Universida-

de de Navarra, Pamplona desde 2010.

Manuel Reis Campos Presidente 

da Direção da Associação dos Indus-

triais da Construção Civil e Obras Pú-

blicas – AICCOPN. Licenciou-se em 

Engenharia Civil pela FEUP. Entre 

outras empresas a que está ligado é 

Presidente do Conselho de Adminis-

tração da SORI – Sociedade de Re-

abilitação de Imóveis, S.A.. Preside 

ainda à Confederação Portuguesa da 

Construção e do Imobiliário, entre 

cargos noutras entidades.

Vasco Peixoto de Freitas Professor 

Catedrático de Construções, Diretor 

do Laboratório de Física das Cons-

truções - LFC e do curso de Estudos 

Avançados em Reabilitação do Patri-

mónio Edifi cado. A partir de 1986, 

exerce actividade como profi ssional 

liberal independente, passando em 

1998 a exercer atividade de consul-

toria na sociedade designada “Prof. 

Eng.º Vasco Peixoto de Freitas, Lda”.



  Tiragem: 36211

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,00 cm²

  Corte: 3 de 5ID: 58717003 08-04-2015 | Imobiliário

Candidatos ao Prémio Nacional 
de Reabilitação Urbana

Apartamento JAA

Uso Residencial | Lisboa | 
Concluído em Setembro 2013
Localizado na Rua Joaquim Antó-

nio de Aguiar, no centro de Lisboa, 

o apartamento JAA é o resultado da 

reabilitação de um apartamento num 

prédio dos anos 30. Promovida por 

Lucy e Matheiu Gerardin e com a as-

sinatura do arquiteto João Alexandre 

Góis, a reabilitação deste apartamen-

to fi cou a cargo, em termos constru-

tivos da AMA (Casa Principal) GRA-

NIHOUSE (Casa de Madeira).

Casa de Santa 
Maria
Uso Residencial | Cascais | 
Concluído em Junho 2013
Em causa está um exemplar da 

arquitetura de veraneio de Cas-

cais, que se desenvolveu durante 

a primeira metade do século XX. 

O espaço exterior oferece jardim e 

logradouro, com destaque para o 

tanque em cantaria, bem como pa-

ra o painel de azulejos setecentistas 

barrocos. Promovido pela Ganhatra-

ço Lda., com projeto arquitectónico 

de Gonçalo Andrade, João Fonseca e 

Pedro Parracho. A construção coube 

a Luís Santos.

Casa no Estoril
Uso Residencial | São Pedro 
do Estoril | Concluído em 
Fevereiro 2014

A intervenção preservou as paredes 

exteriores e a antiga fachada, em 

respeito do valor pré-existente. O 

piso de entrada, destinado às zonas 

comuns, oferece sala de estar, cozi-

nha e escritório. No piso superior 

encontram-se as zonas privadas.  

Uma obra promovida por Ricardo 

Moreno, também ele responsável 

pelo projeto arquitetónico, e cons-

truída pela LDA. 

Casa JA
Uso Residencial | Guarda | 
Concluído em Setembro2014
Localizada num bairro periférico da 

cidade, a área de intervenção insere-

se num tecido com caraterísticas ru-

rais e urbanas. Trata-se de uma casa 

unifamiliar, que une, pelo interior, 

um volume existente de pedra exis-

tente e um volume novo de betão. 

Promovida por Joaquim Almeida, 

com assinatura dos arquitetos Filipe 

Pina e Maria Inês Costa, esta mo-

radia foi construída pela empresa 

João Tomé Saraiva – Sociedade de 

Construções, Lda. 

Casa na Rua 
Lindo Vale
Uso Residencial | Porto | 
Concluída em Junho 2014
Um edifi cado caraterístico do cen-

tro da cidade do Porto, a Casa locali-

zada na Rua Lindo Vale está implan-

tada num lote estreito e comprido, 

com duas frentes e três pisos e uma 

organização interna próxima da 

existente nas habitações típicas do 

Porto. Esta intervenção acrescen-

tou três caraterísticas ao edifi cado, 

nomeadamente urbanidade, simpli-

cidade e fl exibilidade. Promovido 

por Ana Cláudia Monteiro e Vítor 

Oliveira, com projeto a cargo da 

Ergohab.

Edifício Habitacional 
do Cativo
Uso Residencial | Porto | 
Concluído em Novembro 2014
O imóvel localiza-se na freguesia da 

Sé, zona central do Porto. A inter-

venção resultou em sete habitações 

de tipologias diferenciadas entre o 

T1 e o T3, oferecendo inclusive apar-

tamentos duplex. Promovido pela 

empresa Campo do Meio, Socieda-

de Imobiliária, Lda, a intervenção 

conta com projeto arquitetónico de 

J. Bragança, M. Marques, arquitec-

tos, Lda. A construção foi executada 

por Julio Lindade, Unipessoal – LCC, 

Construções, Lda.

Edifício Mudi
Uso Residencial | Lisboa | 
Concluído em Outubro 2014
Originalmente utilizado pelos ser-

viços administrativos dos CTT de 

Lisboa, este edifício oferece mais 

de 9.000 m2. A sua reconversão e 

reabilitação resultaram em sete pi-

sos: os dois inferiores são hoje um 

ginásio, os cinco superiores estão 

destinados à habitação.  Promovido 

por BWA Buildings with Art, com as-

sinatura do arquiteto Alexandre Cas-

tro Freire, Lda, este projeto foi cons-

truído pela ConstruOeiras - Obras 

Públicas e Construção Civil Lda.

Edifício Campo 
das Cebolas 43
Uso Residencial | Lisboa | 
Concluído Maio 2014
Trata-se de um edifício com mais de 

dois séculos, situado entre a cida-

de iluminista do pós-terramoto e a 

parte medieval da encosta da Sé e 

de Alfama. Na intervenção, houve a 

preocupação de respeitar o projeto 

inicial bem como os materiais utili-

zados e técnicas construtivas. Pro-

movido pela Império 27, Lda, com 

assinatura da arquiteta Madalena 

Duarte Silva. A execução das obras 

fi cou a cargo de VPS, S.A. 

Edifício Gaveto 
R. Mouzinho 
da Silveira
 e R. da Ponte Nova

Uso Residencial | Porto | 
Concluído Outubro 2014
O edifício integra a Unidade de Inter-

venção do Quarteirão Sementeira, 

inserido na área classifi cada como 

Património Mundial pela UNESCO. 

Os usos do edifício foram mantidos, 

o rés-do-chão e a sobre loja ocupada 

com atividade comercial e os pisos 

superiores destinados à habitação 

(tipologia T0).Promovido por Robert 

Hasson, com assinatura do arquiteto 

Filipe Oliveira Dias, Arquitecto Lda. 

A execução da obra fi cou a cargo de 

3M2P – Construção e Reabilitação de 

Edifícios, Lda.

Edifício 
Rua Gago Coutinho
Uso Residencial | Viana do 
Castelo| Concluído Março 2014
Em causa está um imóvel de interes-

se municipal. A intervenção resultou 

em dois espaços comerciais no piso 

térreo, um escritório e um aparta-

mento tipo T1 no primeiro piso e, 

ainda, um apartamento tipo T2 no 

segundo piso, com aproveitamen-

to de sótão em mezzanine e águas 

furtadas. Promovido por Artur da 

Silva Correia, com assinatura dos 

arquitetos Paulo Lago de Carvalho 

e Susana Lages Correia. Construção 

a cargo de VODUL – Sociedade de 

Construções Civis, Lda.
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Edifício S. Tomé
Uso Residencial | Lisboa | 
Concluído Março 2014
Trata-se de um imóvel inserido na 

área de proteção da Igreja do Meni-

no de Deus (Monumento Nacional 

desde 1918). O edifício apresenta 

duas épocas: uma pré-pombalina, 

entre o piso 0 e o primeiro piso, e 

outra pós-pombalina, no segundo 

piso e sótão.  A intervenção foi pro-

movida por LAKSHMI Sociedade 

Imobiliária Lda, com assinatura do 

arquiteto André Espinho. A constru-

ção fi cou a cargo da Sociedade de 

Construções Gouviga Lda.

Habitação Unifamiliar
Uso Residencial | Póvoa de 
Varzim | Concluída Agosto 2013
Este edifício localiza-se no Bairro da 

Igreja Matriz, no centro da cidade. 

Neste imóvel, com 650 m2, desen-

volveu-se um programa habitacio-

nal de tipologia T5. A reconstrução 

e ampliação do edifício procurou 

conservar os aspectos arquitetó-

nicos mais relevantes. Promovido 

por João Pedro Castro e Patrícia Li-

nhares Pacheco, com assinatura da 

empresa SC Projectos, Lda (A. M. 

Soares da Costa e André Chiote). A 

construção fi cou a cargo das Cons-

truções Sá e Novo, Lda.

Palácio dos Condes 
de Murça
 
Uso Residencial | Lisboa | 
Concluído Outubro 2014
Um edifício de interesse munici-

pal, cuja origem remonta ao século 

XVII. Integra o Inventário Municipal 

do Património e o Núcleo Histórico 

da Madragoa. Com 3 612 m2, distri-

buídos por três pisos, o piso térreo 

fi cou destinado a fracções comerciais 

e os pisos superiores oferecem cin-

co apartamentos, com tipologias do 

T3 a T6. Uma obra promovida pelos 

fundos de investimento imobiliário 

NB Reconversão Urbana II e Lisbon 

Urban, este projeto foi assinado pe-

los arquitetos Manuel Aires Mateus e 

Frederico Valsassina, fi cando a cons-

trução a cargo de Alves Ribeiro, S.A.

Prédio em Miragaia
Uso Residencial | Porto | 
Concluído Fevereiro 2013
Localizado na zona histórica e frente 

ribeirinha do Porto, o imóvel insere-

se num lote de geometria irregular, 

assente numa escarpa granítica. Do 

interior pouco foi possível manter à 

exceção de algumas partes das esca-

das de granito do rés-do-chão para o 

primeiro piso. A obra foi promovida 

por António Rodrigues Gomes, com 

assinatura do Atelier das Formas – 

arquitectura, pela mão de Marta 

Bordalo e Márcio Campos Meireles. 

A execução da construção fi cou a 

cargo de ERI Engenharia S.A. 

Prédio Rua 
Sousa Viterbo

Uso Residencial | Porto | 
Concluído Julho 2014
Trata-se de um edifício com cerca 

de 100 anos, localizado na extinta 

freguesia de São Nicolau. O prédio é 

constituído por rés-do-chão destina-

do a comércio, 4 pisos e 1 recuado, 

destinados a habitação. O edifício 

estava em mau estado de conserva-

ção e nunca tinha sido intervencio-

nado. Esta obra foi promovida pela 

Imolino – Promoção Imobiliária, 

Lda. Com assinatura do arquiteto 

Paulo Andrade e construída pela 

Topdomus – Construção e Gestão 

Imobiliária Lda.

Edifício de Habitação 
Multifamiliar
(Fachada)
Uso Residencial | Póvoa de 
Varzim |Concluído Julho 2014
Em causa está um imóvel localizado 

na frente nobre da cidade, na margi-

nal frente ao mar. A intervenção geral 

suportou-se na renovação completa 

dos materiais da fachada. O edifício 

foi construído em meados dos anos 

80. A obra foi promovida pelo Con-

domínio do Edifício Júpiter, com assi-

natura da SC Projectos (A. M. Soares 

da Costa e André Chiote). A execução 

da obra fi cou cargo de Vierominho II 

– Construção e Reabilitação, Lda.

Rua das Mercês,  
17-19
Uso Residencial | Lisboa | 
Concluído Dezembro 2014
Localizado na freguesia da Ajuda, es-

te edifício de habitação unifamiliar 

está organizado em três pisos. Ofere-

ce cozinha e sala com acesso direto ao 

pátio no piso 0, dois quartos, ambos 

com instalações sanitárias privadas, 

no piso 1 e o quarto principal e insta-

lação sanitária no sótão. Promovido 

pela Lisboa Ocidental SRU – Socieda-

de de Reabilitação Urbana, EM, SA 

e com assinatura do arquiteto João 

Luís Carrilho da Graça. Construção 

a cargo de Lopes & Martins – Enge-

nharia, Construção e Obras Públicas. 

Rua do Comércio 
58 e 60
Uso Residencial | Portalegre | 
Concluído Janeiro 2014
O imóvel integra um valor de conjun-

to com características específi cas, ex-

pressivas da zona mais antiga de Por-

talegre. A intervenção preservou par-

ticularidades construtivas, formais 

e materiais do edifi cado. Uma obra 

promovida pela Câmara Municipal 

de Portalegre, com a assinatura do 

arquiteto João Sequeira. A execução 

da construção fi cou a cargo de Beto-

nit, Engenharia e Construções, Lda.

Rua Nova 
da Trindade 6
Uso Residencial | Lisboa 
|Concluído Março 2014
Um edifício centenário, cujos regis-

tos de edifi cação constam em arqui-

vo municipal com a data de 1900. A 

intervenção resultou em cinco pisos 

mais mansarda, que oferecem as tipo-

logias T1, T2, T2 duplex e um espaço 

comercial no piso térreo. Atualmen-

te, o edifício funciona na sua pleni-

tude em regime de alojamento local, 

sob a marca Lisbon Best Apartments 

by Coporgest. Uma obra promovida 

pela Coporgest, S.A. e com assinatu-

ra do arquitecto Nuno Pais Ministro. 

Travessa 
da Boa-Hora
Uso Residencial | Lisboa | 
Concluído Setembro 2014
Situado na zona da Ajuda, em Lis-

boa, este imóvel dispõe de 503 m2 

de área de construção. Organiza-se 

em seis pisos: um piso abaixo da co-

ta de soleira em ligação direta com 

o logradouro, quatro acima e um 

último piso recuado existente ape-

nas para o tardoz. Promovido pela 

Lisboa Ocidental SRU – Sociedade 

de Reabilitação Urbana, EM, SA e 

com assinatura do arquiteto João Lu-

ís Carrilho da Graça. Construção a 

cargo de ZUCOTEC – Sociedade de 

Construções Unipessoal.
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