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CASA M.C.
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Uma ‘ponte’: diálogos arquitectónicos
A ‘bridge’: architectural dialogues

ARCHITECTURE  DESIGN No meio da envolvência natural, em Romariz, Santa  

Maria da Feira, foi edificada a Casa M.C., uma moradia em 

que a entrada de luz, através das imensas janelas existen-

tes, mostra o verdadeiro ex-líbris do espaço – as vistas so-

bre o jardim. A entrada da habitação encontra-se a norte, 

ao nível do rés-do-chão, e é feita através de uma rampa 

aprazível. A existência de um declive de sul para norte deu 

origem a uma falsa cave – onde se centra a garagem e o 

salão, assim como algumas áreas de apoio à casa. 

Vista de fora, da zona da piscina, é perceptível a gran-

diosidade desta moradia, desde logo através dos dois vo-

lumes separados que exibem a longitude do piso superior, 

Built in the midst of natural surroundings, in Romariz, 

Santa Maria da Feira, Casa M.C. is a house, in which the light, 

entering through huge windows, reveals the true highlight 

of this space – its views over the garden. The entrance to 

the house is at ground level, to the north, accessed via a 

pleasant ramp. The existence of a slope, south to north, led 

to the creation of a false basement – housing the garage 

and hall, as well as some service areas for the house.

Seen from the outside, from the swimming pool area, the 

grandeur of this property immediately becomes apparent 

thanks to the two separate volumes that show the length 

of the upper floor, creating a covered parking space and 




