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A CONSTRU É A NOVA OFERTA DO
GRUPO CASAIS NO MERCADO DAS
OBRAS DE PEQUENA DIMENSÃO

CONSTRU IS THE NEW OFFER OF
THE CASAIS GROUP IN THE MARKET
OF SMALL SCALE WORKS

— CONSTRUIR É NOSSO NEGÓCIO

— BUILDING IS OUR BUSINESS

Procuramos corresponder às necessidades dos nossos
clientes e mercado de obras de menor dimensão,
especialmente nas áreas da reabilitação, conservação
e renovação nas cidades de Lisboa e Porto.

We aim to satisfy the needs of our clients' and the
market of smaller scale works, especially in the
segments of renovation, conservation and renewal in
the cities of Lisbon and Porto.

Com uma estrutura mais flexível, a Constru beneficia
da vantagem de pertencer ao Grupo Casais, de toda a
competência técnica existente e do acesso a materiais
e soluções competitivos.

With a more flexible structure, Constru benefits from
the advantage of belonging to the Casais Group, from
all the existing technical competence and from its
access to competitive materials and solutions.

CONSTRUCTION
RENOVATION
CONSERVATION
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THE BEAUTIQUE HOTELS FIGUEIRA
 Lisboa, Portugal
Recuperação integral de um edifício
pombalino virado para a Praça da Figueira
e com vista para o castelo para acolher um
hotel de charme com 50 quartos.
Full recovery of a Pombaline building facing
Praça da Figueira and overlooking the castle
to lodge a 50 room charming hotel.

NOVOTEL MALHOA
 Lisboa, Portugal

Os trabalhos executados nesta unidade
hoteleira incluíram a renovação dos
quartos e dos corredores, Bar e Piso 0.
The work carried out in this hotel included
the renewal of the rooms and corridors, Bar
and Ground Floor

MORADIA UNIFAMILIAR
 Cascais, Portugal

FLATTERED. TO BE IN OPORTO
 Porto, Portugal

Reabilitação de edifício localizado na zona
história da cidade, de frente para a Foz do Rio
Douro, e adaptado para acolher uma unidade
hoteleira que disponibiliza apartamentos.
Rehabilitation of a building located in
the historical center of the city, facing the
Mouth of the River Douro, and adapted to
accommodate an apartment hotel.

HOTEL TRYP PORTO CENTRO
 Porto, Portugal

A remodelação do antigo Hotel Castor
contemplou a ampliação das instalações e
do número de quartos, tendo como objetivo
a preservação das linhas arquitetónicas
originais da fachada. A demoliação do résdo-chão deu lugar à nova receção e a cave foi
ocupada com o parque de estacionamento.
The remodeling of the old Hotel Castor
rendered the increase of the facilities and of
the number of rooms, aiming to preserve the
original architectural lines of the façade. The
demolition of the ground floor gave way to
the new front desk and the basement was
turned into the car park.

CCDRN PORTO
 Porto, Portugal

Intervenção de reabilitação e
recuperação integral para acolher
um edifício de serviços.
Rehabilitation and full recovery to
become a service building.

EDIFÍCIO DEPÓSITO DA
MARINHA GRANDE
 Porto, Portugal

Trata-se de um projeto de conceção e
construção localizado em pleno centro urbano.
Além da soluções estruturais utilizadas,
destaque para a intervenção nos arcos em
granito e restante cantaria, e nos rebocos
tradicionais em saibro e cal.
It is a project for design and construction
located in plain centre of the city.
In addition to the structural solutions used,
we highlight the intervention in the granite
arches and remaining stonework, and the
traditional lime and gravel grouts.

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
 Porto, Portugal

Recuperação de um edifício de interesse
arquitetónico classificado, localizado em
pleno centro da cidade. A intervenção
incluiu o restauro integral dos espaços
interiores, a recuperação das mármores
existentes nas paredes e pavimentos e a
limpeza geral da fachada.
Recovery of a building of classified
architectural interest, located in the centre
of the city. The intervention included the full
restoration of interior spaces, the recovery
of the existing marble on the walls and
floors and general cleaning of the façade.

OUTRAS OBRAS
LIST OF WORKS

— Hotel Turismo de Braga

— Casa Setentista, Porto

— Hotel Mira Corgo, Vila Real

— Moradia Rui Brandão

— PortoBay Falésia, Vilamoura

— Moradia Mário Aguiar

— Grande Hotel da Curia

— Residência Universitária Lloyd, Braga

— Hotel Turismo do Minho, Vila Nova de Cerveira

— Externato Paulo VI, Braga

— Pousada de Santa Marinha, Guimarães

— Tribunal de Família e Menores, Sintra

— Pousada de S. Teotónio, Valença

— Tribunal de 1ª Instância Civil, Porto

— Quinta Nossa Senhora do Carmo, Vila Real

— Bingo do Dragão, Porto

— Balneário Termal de Monção

— Av. Mouzinho de Albuquerque, Lotes 45-59

— Balneário Termal do Gerês

e 61-75, Lisboa

— Museu Arqueológico do Fundão

— Igreja Matriz do Castelo Novo, Fundão

— Museu do Arroz, Grândola

— Paço Aquiepiscopal, Braga

— Museu Casa de Mateus, Vila Real

— Edifício José Cluny, Braga

— Museu dos Terceiros, Ponte de Lima

— Seminário de Fraião, Braga

— Porta das Lamas de Mouro, Melgaço

— Igreja Paroquial S. Martinho do Aldoar

— Espaço Memória e Fronteira, Melgaço

— Seminário Pinheiro Manso, Porto

— Casa das Artes, Arcos de Valdevez

— Miradouro do Sagrado Coração de Jesus, Braga

— Castelo de Portalegre
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