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O projecto tem como objectivo a reconstrução, remodelação e requalificação de parte de um quar-
teirão no centro histórico do Porto, zona classificado pela UNESCO, definido de acordo com o Plano 
Director Municipal como Zona de Intervenção Prioritária, localizado na confluência da Rua Mousinho 
da Silveira com a Rua Corpo da Guarda / Rua dos Pelames a Sul da Estação de S. Bento.

Tendo em conta o Documento Estratégico aprovado para o quarteirão, a elaboração do projecto teve 
em conta os seguintes parâmetros:

- Contribuir para a renovação urbana: 
- Valorizar e proteger o património edificado; 
- Melhorar a funcionalidade nas novas habitações.

O projecto incidiu sobre um conjunto já edificado, com o recurso à aplicação de novos materiais e 
técnicas bem como materiais tradicionais sempre que possível quer na reposição das fachadas ori-
ginais, como acontece na Rua Mousinho da Silveira, quer no aproveitamento de panos de alvenaria 
de granito que serão recuperados e se manterão á vista no interior das parcelas, combinados com os 
novos materiais que serão também aplicados tais como estruturas metálicas, materiais cerâmicos 
etc. É um projecto capaz de dar resposta a vários tipos de agregados familiares, através das diferen-
tes tipologias propostas. Relativamente à melhoria da funcionalidade do conjunto e valorização do 
ambiente urbano, está prevista a inclusão de dois elevadores para o transporte de pessoas, a instala-
ção de sistemas de detecção de incêndio, rede de gás e telecomunicações, assim como a criação de 
lugares de estacionamento.

No conjunto, composto por 11 parcelas, estão distribuídos 18 apartamentos, 1 escritório, 5 estabele-
cimentos comercias, 9 arrumos e 18 lugares de estacionamento. Por tipologias teremos: 1 apartamen-
to T0, 1 apartamento T1, 10 apartamentos T2 e 3 apartamentos T3.

Dada a morfologia do terreno, o desnivelamento das diferentes parcelas e a interligação dos apar-
tamentos nas mesmas, resultou que alguns dos apartamentos funcionam em meios pisos com pé-
direito variáveis prevendo-se também 6 apartamentos duplex.
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