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01. Alçado Principal: Rua do Suave Mar, Esposende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Designação:

SantosHouse
Função:
Habitação

Localização:
Rua do Suave Mar, Esposende

Data de conclusão da obra:
2021
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Alçado PosteriorAlçado Principal

Situa-se junto à Praia do Suave Mar, a “SantosHouse” pretende imor-

talizar sensações de alcançar “novos mundos”, terras para além do 

horizonte, que se eternizam na luz do mar.

Assente sob solo arenoso, a habitação, desenvolve-se em duas co-

tas, uma voltada ao Atlântico estando a outra ancorada em terra. Se 

por um lado se convida, adora-se a vastidão, a luz e o mar nos seus 

movimentos alucinados, ora suaves ora revoltos, no outro, há uma 

recusa da sua influência, um momento, uma quietude do lugar. 

Toda a leitura da habitação representa o local, os movimentos das 

marés, a particularidade da luz e a singela movimentação da areia 

nas dunas em dualidade com os momentos de privacidade predis-

postos à família, em simples gesto de o entender.

Os materiais são escolhidos e prendem-se com as linhas e forças de 

cada momento e em cada característica da sua linguagem com a na-

tureza que a envolve. A experimentação livre destes (dos materiais) 

versos força temporal da natureza permitem uma coerência com a 

envolvente e a sua sustentação no tempo.

Deste modo, o material de eleição aplicado para além das fachadas, 

cerâmicos MARGRES, como o Kerlite Black e o Linea Open Party 
LPR1, materiais que oferecem melhor resistência e durabilidade às 

intempéries locais, bem como, pelas suas características físicas e 

textura, oferecem uma continuidade na exigência da arquitetura con-

temporânea. A aplicação destes dois produtos em contraste permite 

acrescentar ao desenho os movimentos e salientar a sua dualidade. 

Já no seu interior e pela coerência cromática há uma continuidade 

através da aplicação do Linea Open Party LPR1, em várias divisões e 

superfícies, quer em pavimento como em parede, pois permite uma 

leitura limpa e continua do todo. Este material de textura suave e 

acolhedor permite o tom único, fortalecido pela quase ausência de 

juntas transpondo-nos para as dunas.

BLACK
Kerlite Black - White

Linea open party

3000x1000 mm c/ 3,5mm de esp.
LPR1

02. Fotografia exterior: revestimento em cerâmico da Margres, série Kerlite Black - White na cor Black.                                             
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3000x1000 mm c/ 3,5mm de esp.
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03. Fotografia interior:  instalação sanitária com pavimento em cerâmico da Margres, série Linea open party  na cor LPR1.  04. Fotografia interior: cozinha com pavi-
mento em cerâmico da Margres, série Linea open party  na cor LPR1. 05. Fotografia interior:  hall com pavimento em cerâmico da Margres, série Linea open party  na 
cor LPR1. 06. Fotografia exterior:  portadas em cerâmico da Margres, série Linea open party  na cor LPR1.       

04
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Planta R/chão Planta Andar
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