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texto resumido / short text

PT

A Casa na Caniçada localiza-se numa zona densamente arborizada junto à albufeira da Caniçada, em Vieira do Minho. 

A volumetria do edifício existente no terreno foi o ponto de partida para a definição do novo volume composto por três pisos e onde se distribuí 

um programa tradicional de habitação unifamiliar. O programa mais íntimo encontra-se no piso mais elevado, enquanto que o programa social 

se distribui pelos dois restantes. No piso inferior a casa “abre-se” para o terreno, como um convite para usufruir da natureza circundante. Mas 

é no piso intermédio que a casa assume maior expressão, através de duas grandes aberturas em fachadas opostas - uma assegura a entrada 

para a habitação e a outra “emoldura” a paisagem voltada para a albufeira. No seu conjunto, asseguram uma maior sensação de continuidade 

entre o exterior e o interior e a permeabilidade visual entre o percurso de chegada - através da encosta densamente arborizada - e a albufeira da 

Caniçada.

Ao nível do espaço exterior, a intervenção foi minimizada de forma a preservar a densidade da vegetação, garantindo a sensação de resguardo e 

protecção conferida pela envolvente natural do terreno.

EN

Casa na Caniçada is located in a densely wooded area next to the Caniçada reservoir, in Vieira do Minho (Portugal).

The volumetry of the existing building was the starting point for the definition of a new volume that consists of three floors and where a traditional 

single-family housing program is distributed. The most intimate program is located on the highest floor, while the social program is spread over 

the remaining two. On the lower floor, the house “opens up” to the site, as an invitation to enjoy the surrounding nature. But it is on the middle 

floor that the house takes on greater expression through two large openings in opposite facades - one ensures the entrance to the house and the 

other “frames” the landscape facing the reservoir. Together, they ensure a greater sense of continuity between the exterior and the interior and the 

visual permeability between the arrival path - through the densely wooded hillside - and the Caniçada reservoir.

In the outer space, the intervention was minimized in order to preserve the density of the vegetation, ensuring the feeling of protection provided by 

the natural surroundings of the land.


