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Casa Barbosa | CB arquitectura   

O lote de gaveto de forma triangular, com ruas a nascente e sul é o lote de remate de um loteamento de 

26 lotes. 

A habitação de um piso, tem uma implantação triangular pré-estabelecida que se vai desconstruir a 

nascente, originando os volumes dos quartos e o volume dos serviços. Este último, faz a transladação a 

norte onde se abrem a cozinha a lavandaria e o acesso à cave.  

A sul, um volume cego para a rua é entalhado por duas curvas que definem a entrada: a curva da pala 

e a do vidro curvo do vão de entrada. A esta composição acrescenta-se a materialidade do reboco 

branco da fachada e do betão aparente dos muros de vedação, finalizada pelo apontamento do 

lanternim cónico que sobressai da cobertura.  

A poente abre-se a sala, marcada por uma generosa pala que faz ainda um apontamento na fachada 

sul, o conjunto é rematado a poente pelo corpo dos anexos em betão aparente.  

A organização espacial é marcada por um pátio central com um espelho de água que enfatiza o 

momento de entrada na casa e separa fisicamente a sala da zona de serviços. A nascente, os quartos.  

Na cave uma garagem de grandes dimensões e áreas de serviços de apoio.  

 

 

 

 

Barbosa House | CB architecture  

The triangular-shaped lot, leaning on two streets - east and south, lies at the end lot of a 26-lot subdivision.  

The one-story housing has a pre-established triangular layout deconstructed to the East, giving rise to the 

rooms and the services volumes. The latter volume sets a transition north, where the kitchen, laundry and 

access to the basement are opened.  

To the south, a blind volume is carved by two curves that define the entrance: the flap curve and the 

entrance curved glass.  

Added to this composition we have the white plaster of the facade and the exposed concrete of the 

fence walls, finished by an expressive lantern that protrudes from the roof.  

The living room is opened to the west, marked by a generous flap that states a detail in the south façade.  

The space organization is marked by a central patio with a water mirror that highlights the moment one 

enters the house and separates the living room from the service area. To the east, we have the rooms.  

In the basement we can find a large garage and a service area. 


