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Pensada como um grande volume que se recorta e parte a casa propõe espaços, 
escalas,  experiencias e momentos distintos. A entrada marcadamente assumida 
por um rasgo ou abertura entre volumes, provoca-nos, uma compressão 
acentuada por uma escultura que acompanha todo o percurso da entrada. A casa 
encerra-se ao contacto com a Rua e abre-se para o interior do terreno através de 
grandes envidraçados, provocando desequilíbrios e sensações.

Uma rigorosa métrica serviu de base para o desenho e para a concepção 
volumétrica da casa. O programa foi distribuído de acordo com as exigências 
funcionais, ajustado conforme as necessidades e evoluções do projecto, 
garantindo através do estudo da luz, ventilação natural e da circulação, uma 
sucessão de espaços interiores diferenciados e adaptados aos diferentes usos, 
momentos, vivencias e sensações. 

Os compartimentos foram pensados e tratados através de diferenças de altura, 
desníveis e aberturas de vãos e de luz, resultando numa grande diversidade de 
volumes que se vivem e relacionam de forma distinta. Por outro lado, houve uma 
preocupação especial na diluição do limite interior | exterior, em que as salas, 
a cozinha e o ginásio | spa vêm o seu prolongamento para o exterior através de 
grandes panos de vidro, tirando o maior partido possível do terreno e ao mesmo 
tempo garantindo a necessária privacidade, a realizar através de um desenho de 
arquitectura paisagista.

A garantia de unidade e continuidade de toda a casa foi um factor preponderante na 
escolha dos materiais a utilizar. O jogo de sombras nas fachadas, resultante do avanço 
e recuo volumétrico, garante uma maior riqueza plástica no desenho dos alçados. 
Uma estrutura vertical de madeira assegura o sombreamento necessário, atribuindo 
um ritmo a toda a fachada Nascente, salvaguardando a privacidade interior.

Assim, a solução resulta numa forte intervenção, marcante do ponto de vista de 
conjugação dos materiais, dotada de uma linguagem sóbria que compatibiliza os 
aspectos necessários da modernidade em início de século e a segurança formal 
e estética de expressão clássica, garantia da actualização contínua dos tempos, 
num espaço onde se quer ser Feliz.

DA MEMÓRIA DO PROJECTO                                                                                    

NUNO LACERDA
LOPES
© 

CASA VALONGO



05

Thought as a large volume that cuts and breaks the house proposing spaces, 

scales, experiences and distinctive moments. The entrance sharply assumed 

by a breach or opening between volumes, gives us, a compression accentuated 

by a sculpture that accompanies the entrance path. The house closes itself on 

contact with the street and opens itself to the interior of the land through the large 

windows, provoking unbalances and sensations.

A rigorous metric served as a base for the design and volumetric concept of the 

house. The program was distributed in accordance with functional demands, adjusting 

according to necessities and project evolutions, guaranteeing through lighting, 

natural ventilation and circulation studies, a succession of interior spaces that are 

diferentiated and adapted to the diferent uses, moments, experiences and sensations.

The compartments were thought and treated through diferent heights, levells and 

window and light openings, resulting in a great diversity of volumes that are lived 

and related in distinctive manners. On the other hand, there was a special concern 

with the dilution of the interior / exterior limit, where the living rooms, the kitchen 

and the gym / spa see their extention to the outside through large windows, making 

the most of the land and at the same time guaranteeing the necessery privacy, to 

be done through a landscape design.

Guaranteeing the unity and continuity of the whole house was a predominant factor 

in the choice of materials to be use. The game of shadows in the façades, resulting 

from the volumetric advancing and retrieving, assures a greater plastic richness 

in the design of the façades. A vertical wooden structure assures the necessary 

shading, atributing a rythm to all of the East façade, insuring the interior privacy.

Thus, the solution results in a strong intervention, outstanding in regards to the 

conjugation of the materials, with a sober language that balances the necessary 

aspects of modernity at a beginning of a century and the security of a formal and 

aesthetic classical expression assurance of time’s continuous updates, in a space 

where one desires to be Happy.
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