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Descrição 

Moradia – Ponte de lima 

Um dos verdadeiros exemplos do que se pode designar 

por feliz encontro do Homem com a natureza é, 

certamente, Ponte de Lima, situada entre as encostas da 

serra de Arga e os cumes do Oural, de microclima 

quase mediterrânico, produzido pelos ‘biombos’ das 

montanhas em redor. 

À magia paisagística, podemos acrescentar uma outra 

componente igualmente valiosa, o vasto acervo 

arquitectónico, patrimonial e arqueológico. Hoje é uma 

região ainda mais rica, graças a duas casas projectadas 

pelo conceituado Arquitecto Eduardo Souto Moura, em 

2003. 

O projecto foi distinguido, em 2004, com o FAD-Prémio 

de Arquitectura da Catalunha atribuído pelo público. 

 



 

 

 

 

 
 

Descrição 

Moradia – Ponte de lima 

Entremos então na moradia que colocou mais 

problemas de engenharia: a casa suspensa. 

Podemos começar por afirmar que se tratou de um 

projecto, todo ele feito de desafios. 

Casa de férias, prática, com três quartos e uma 

suite, 3 quartos de banho, cozinha, sala e no 

exterior uma belíssima piscina. 

O branco foi a cor eleita para pintar paredes e 

chão. A grande harmonia visual criada acentua o 

verde da envolvente. 



 

 

   

Descrição 

Moradia – Ponte de lima 

O papel de Souto Moura foi bem mais longe neste projecto e inclui também a 

decoração dos interiores. Desenhou móveis, caso das camas, sofá, mesa de 

jogo e, inclusive, o mobiliário de cozinha. 

Noutras situações sugeriu quais as peças a incluir, seguindo a directriz de se 

tratar de uma casa de férias. 

A escolha recaiu na qualidade da oferta finlandesa, mobiliário da ARTEK 

desenhado por Alvar Aalto, de cores claras, a reforçar a calma transmitida 

pela uniformização cromática de paredes e chão. 
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Moradia – Ponte de Lima 



 

 

 

 

Características e acabamentos 

Moradia – Ponte de lima 

• Moradia de 4 frentes; 

• Aquecimento central e fogão de sala; 

• Caldeira a gás e termoacumulador misto; 

• Pavimentos autonivelantes Sikafloor; 

• Cozinha equipada SIEMENS; 

• Quartos de banho em mármore; 

• Caixilharia Vitrocsa com vidros duplos temperados; 

• Mobiliário ARTEK de Alvar Aalto; 

• Candeeiros Artemide e Siza Vieira; 

• Estores blackout e sunscreen com comando eléctrico; 

• Puxadores e acessórios em aço inox W22 e P22 de Eduardo Souto Moura; 

• Antena parabólica com TV Cabo; 

• Alarme; 

• Vídeo porteiro BPT; 

• Portão exterior eléctrico; 

• Cobertura em zinco camarinha; 

• Piscina exterior 4x12m; 

• Rega automática com furo de captação de água. 
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Moradia – Ponte de Lima 



 

 
 

Plantas 

Moradia – Ponte de Lima 

Área do Lote: 1.560 m 2 

Área de construção: 250 m 2 



 

 

Cortes 

Moradia – Ponte de Lima 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

  

Esta brochura é meramente informativa e não constitui qualquer tipo de proposta ou contrato 


