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O projeto da “Villa Sanches” reformula uma parcela 
profunda e irregular, construíndo dois edifícios de 
habitação, com frentes para a Rua Campo de Ourique 
e Praça Afonso do Paço. Liberta-se um grande espaço 
central onde se projeta um jardim contribuindo para a 
requalificação ambiental e paisagística da envolvente.

A intervenção procura valorizar e dar identidade 
ao lugar, potenciando a calma e as relações de vi-
zinhança, conciliando a interioridade da habitação 
com as vistas para o parque de Monsanto e a paisa-
gem urbana de Lisboa, numa solução arquitetónica 
integradora e sustentável.  

O projeto aposta num desenho contemporâneo, 
de modo a proporcionar novas vivências urbanas. 

As áreas exteriores coletivas estão distribuídas por 
um percurso dinâmico que garante grande permeabi-

Villa 
Sanches: 
novas 
vivências 
urbanas

Villa Sanches
Campo de Ourique 

De arquitetura singular, 
assinada pelo Gabinete 
“Menos é Mais”, 
este projeto aposta 
na diferenciação 
em termos de materialidade, 
onde se conjuga o conforto 
com a modernidade.
Uma ocupação por piso 
e áreas generosas que se 
prolongam para o exterior, 
é possível viver com 
privacidade a plenitudes 
destes espaços integrados.

Com tipologias 
T2 a T4, 
o empreendimento 
Villa Sanches está 
situado no coração 
de Campo de Ourique, 
conta com amplos 
espaços exteriores

lidade e facilidade de atravessamento. Rampas ligam 
os desníveis existentes permitindo uma mobilidade 
suave. 

Cada apartamento é concebido de forma diferenciada 
na sua tipologia, como extensão da identidade, indivi-
dualidade e privacidade de cada pessoa. Este princípio 
expressa-se numa fachada dinâmica e orgânica, uni-
ficada dos traçados curvos dos limites das varandas. 
O espaço interior prolonga-se sobre o exterior, numa 
atmosfera luminosa e aberta.

Conjugando os reflexos dos materiais vítreos, a solidez 
e massividade do betão com inertes de pedra calcária 
local, e o conforto da madeira e pavimentos, o proje-
to interpreta durabilidade como sustentabilidade na 
construção de um exterior robusto, em contraposição 
a um interior quente, flexível e acolhedor.
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“A West House reflete a intenção de criar espaços únicos, 
com identidade própria, onde cada habitação tem um 
desenho que lhe é exclusivo. 
Dar liberdade na escolha reflete uma preocupação na 
identificação com o espaço.

Projetar espaços significa estabelecer laços afetivos 
com o território, permitirmo-nos conhecê-lo. O enten-
dimento do lugar é sobretudo daqueles que o vivem e a 
esta vivência aliamos a arquitetura.

A inserção no tecido urbano da vila de Cascais é por 
si só uma condição de excelência face à proximidade ao 
mar, um elemento determinante nas dinâmicas sociais 
deste território. A sua escala aliada à relação com o mar 
é associada à própria escala do edifício e ao espírito in-
timista de cada uma das habitações. 

A vivência de cada casa estende-se para lá dos seus 
limites interiores, dada a relação tão estreita com as áreas 
exteriores privativas onde se salvaguarda a privacidade.

O facto de ser um edifício de habitação coletiva que 
agrega cinco apartamentos confere-lhe um cariz intimista 
potenciado pela franca relação com varandas espaçosas 
e terraços ajardinados em que a vegetação contribui de-
cisivamente para a criação de espaços de eleição.

A linguagem contemporânea adotada é plasticamente 
rica ainda que muito depurada, tendo-se optado pela 
simplicidade das fachada principal e tardoz cujo contra-
ponto com a variação volumétrica das fachadas laterais 
confere ao edifício uma notória harmonia e um inequívoco 
charme pela subtileza das formas”.
Raul Reis, CEO & Founder - RRA Project

West House: 
laços afetivos

Promovido 
pela Vogue Homes, 
a West House 
é um projeto 
diferenciador 
e intimista situado 
em Cascais

Este empreendimento 
é composto 
por 5 unidades 
com estacionamento 
e espaços ao ar livre
A sua comercialização 
está agora 
no seu início

EMPREENDIMENTO EM DESTAQUE

West House
Cascais

Situado na Avenida 
Adelino Amaro da Costa, 
em Cascais, 
este empreendimento 
está localizado no coração 
da principal área residencial 
de Cascais, a 500 metros 
do movimentado centro 
histórico e com fácil acesso 
ao cenário natural 
da “Praia do Guinho”.

para mais informações sobre a West House:

westhouse@vogue-homes.com


