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localização location 
Vilas Boas, Portugal

ano year 
2010

cliente client
particular private

área bruta gross area
157 m2

fase phase 
concluída 2014 finished 2014 

arquitetura architecture 
Tiago Coelho, Ana Rita Alves, Vânia Saraiva

engenharia engeneering 
AMM, Vilas Boas

construção construction 
Construtora Martins, Vilas Boas

fotografia photography 
Arménio Teixeira

gps 
41.347312, -7.198412

A casa foi construída nas ruínas de um 
antigo abrigo rural, na aldeia de Vilas 
Boas, em pleno Vale do Tua, Portugal. 
No terreno existiam dois volumes 
distintos, um à face da rua no gaveto, o 
outro construído no interior do terreno. O 
volume interior encontrava-se em estado 
avançado de ruína enquanto que o 
volume do gaveto estava intacto embora 
em estado precário.
O objetivo do cliente era construir 
ali uma pequena casa que pudesse 
ser suficientemente flexível para ser 
utilizada como segunda casa mas que 
pudesse também funcionar para turismo 
em casa de campo, tudo com um 
orçamento limitado. 
No edifício de gaveto organizou-se uma 
pequena casa com uma suite. Esta seria 
a zona principal da casa: uma suite, um 
salão de estar e jantar com uma cozinha 
aberta organizada por detrás das lajes 
do lagar. Toda a casa encontra-se 
voltada para o jardim da casa, a norte, 
com grandes vãos para uma entrada 
generosa de luz solar.
No lugar da antiga ruína seria construído 
um novo volume, que albergaria duas 
suites, um arrumo/lavandaria e uma 
zona de estar. A pré-existência de 
grandes fragas de granito à superfície 
do terreno, determinou os limites deste 
novo volume.

The house was built in the ruins of an old 
rural shelter in the village of Vilas Boas, 
in the Tua Valley, Portugal. On the ground 
there were two distinct volumes, one 
facing the street corner, the other built 
inside the plot. The interior volume was 
in an advanced state of ruin while the 
corner building was intact - although in a 
precarious state.
The client's goal was to build a small 
country house there that could be 
flexible enough to be used as a second 
home that could also occasionnaly 
accomodate tourists, all on a very tight 
budget.
In the corner building we have designed 
a small house with an en-suite bedroom. 
This would be the main area of   the 
house: an en-suite, a living and dining 
room with an open kitchen behind the 
old mill slabs. The whole house faces 
the private garden to the north, with 
large spans for a generous entrance of 
sunlight.
In place of the old ruin a new volume 
would appear, with two en-suite 
bedrooms, a laundry room and an 
informal living area. The pre-existence 
of large granite rocks surfacing the plot 
determined the plan of this new volume.
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Planta de pré-existências
Pre-existing floor plan 0 5m

Planta de projeto
Design floor plan

1. Entrada
2. Sala de estar
3. Sala de jantar
4. Kitchenette
5. Quarto
6. Quarto de banho
7. Arrumo/Lavandaria
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1. Entrance
2. Living room
3. Dining room
4. Kitchenette
5. Bedroom
6. Toilet
7. Storage/Laundry
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