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Go West.
Em pleno centro de Cascais, a Westhouse é um edifício de 
habitação coletiva que nascerá de um projeto perfeitamente 
enraizado em traços contemporâneos e urbanos, ainda que
as suas premissas estejam vinculadas ao carácter intimista
de cada uma das habitações, sendo que o edifício agrega
cinco apartamentos, nomeadamente duas tipologias T2 e três 
T3 duplex.
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Cada habitação tem as suas particularidades, na medida em 
que a configuração interior advém de uma estreita ligação com 
as áreas exteriores privativas adstritas a cada apartamento.
A escala do edifício permite que todas as tipologias agreguem 
espaços exteriores de dimensões muito generosas, facto que 
diferencia este empreendimento de outros tipologicamente 
semelhantes.

T3 DUPLEX

T2

T2

T3 DUPLEX

T3 DUPLEX                                  

A

B

C

D

E

tipologiafração área

228.90 m2

157.22 m2

159.60 m2

241.96 m2

253.89 m2
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A simbiose entre a riqueza plástica
e formal das fachadas e o desenho
dos espaços exteriores deixa antever
a singularidade de cada fração.
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Materialidade
e inspiração

by Vogue Homes



Arquitetura
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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.

A linguagem contemporânea adotada é 
plasticamente rica ainda que muito depurada, 
tendo-se optado pela simplicidade das 
fachada principal e tardoz cujo contraponto 
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" 
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LISBOA

R I O  T E J OBELÉMCASCAIS

ALMADA

OEIRAS

MALVEIRA DA SERRA

GUINCHO

CABO RASO

CABO DA ROCA

COSTA
DA CAPARICA

PARQUE
DAS NAÇÕES

SINTRA

O C E A N O
A T L Â N T I C O

Parque Natural Sintra-Cascais ( 2 Km )

Praia Grande ( 17 Km )

Lisboa - Chiado ( 30 Km )

Aeroporto de Lisboa ( 35 Km )

Ericeira ( 40 Km )

Serra da Arrábida ( 60 Km )

PERTO DE
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Com mais de 20 campos de golf, Cascais, foi 
eleita já por duas vezes como o melhor 
destino de golf da Europa e, faz parte daquilo 
que se designa como a “Lisbon Golf Coast”, 
o que a coloca na rota dos mais prestigiados 
torneios a nível europeu.

Não menos importante, e também aliado ao 
lifestyle e à natureza, a Marina de Cascais
é palco de grandes eventos internacionais 
como é o caso da America’s Cup World 
Series ou o Campeonato do Mundo de Vela.

Anualmente a praia do Guincho recebe 
importantes eventos nacionais e internacio-
nais, ligados ao surf, atraindo centenas de 
pessoas à cosmopolita Vila de Cascais.

De igual modo, Cascais está na rota do 
hipismo de competição, bem como das 
provas de automobilismo e motociclismo 
mundial.

Cascais
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Desde cedo, pela conjugação dos seus 
valores naturais e paisagísticos, a Vila 
conheceu um surto de popularidade que fez 
com que se tornasse no destino preferido 
das elites portuguesas e estrangeiras a 
partir do século XIX. 
Cascais torna-se rapidamente num destino 
de cariz classicista, chegando a alcançar o 
estatuto de praia da Corte, no século XIX.

Também o desporto ganhou maior 
destaque, impondo a enseada de Cascais 
como o principal campo de regatas nacional, 
onde se processou, em 1893, a primeira 
Corinthian Race Portuguesa, regata em que 
as embarcações correm tripuladas apenas 
por amadores. 

[ Curiosidade: foi na Cidadela que se 
inaugurou, a 28 de Setembro de 1878,
a iluminação eléctrica no país. ]

Para além dos anónimos passaram por 
Cascais algumas personalidades como 
Calouste Gulbenkian, Vinicius de Morais, 
Antoine de Saint-Exupéry, Thomas Mann e 
Sara Guggenheim, entre outros.

Paralelamente Cascais tornou-se num 
palco privilegiado para o desenvolvimento 
de atividades de vigilância mútua, recolha 
de informações, espionagem e contra-espi-
onagem. Não causa, por isso espanto que 
Ian Fleming, agente especial ao serviço dos 
aliados, em 1941, tenha criado a figura de 
James Bond, aquando da sua passagem por 
Cascais

westhouse

Enquadramento histórico
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O fato de ser um edifício de habitação coletiva 

que agrega cinco apartamentos confere-lhe

um cariz intimista potenciado pela franca relação 

com as varandas espaçosas e terraços ajardinados 

em que a vegetação contribui decisivamente para 

a criação de espaços de eleição.

Tipologias
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T3 DUPLEX

D
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PISO -1 + 0

T3 DUPLEX

A
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Piso 0

7

8

9

10

11

12

13

Suite 1

I.S. 1

Suite 2

I.S. 2

Suite 3

I.S. 3

Circulação

110.13

ABP / m2

29.08

14.33

25.24

4.25

24.97

6.23

6.03

+ Jardins Privativos 185.05 m2

+ Arrecadação 15.57 m2

+ 4 Lugares de Estacionamento

T3 DUPLEX   228.90 m2

PISO -1

Piso -1

1

2

3

4

5

6

Hall Entrada

Lavabo

Sala de Estar

Cozinha

Trat. Roupa

Circulação

118.77

ABP / m2

17.11

4.29

59.78

20.69

9.03

7.87

westhouse

A 

Áreas Exteriores Privativas

Jardim Privativo 1  Piso -1

Jardim Privativo 2 Piso -1

Jardim Privativo 3 Piso 0

ABP / m2

36.99

17.88

130.18

185.05

14

15

16

A
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+ Jardins Privativos 185.05 m2

+ Arrecadação 15.57 m2

+ 4 Lugares de Estacionamento

T3 DUPLEX   228.90 m2

westhouse

A 

Piso 0

7

8

9

10

11

12

13

Suite 1

I.S. 1

Suite 2

I.S. 2

Suite 3

I.S. 3

Circulação

110.13

ABP / m2

29.08

14.33

25.24

4.25

24.97

6.23

6.03

Piso -1

1
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Hall Entrada

Lavabo

Sala de Estar

Cozinha

Trat. Roupa
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118.77

ABP / m2

17.11

4.29

59.78

20.69

9.03

7.87

Áreas Exteriores Privativas

Jardim Privativo 1  Piso -1

Jardim Privativo 2 Piso -1

Jardim Privativo 3 Piso 0
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+ Jardim Privativo 177.12 m2

+ Arrecadação 11.62 m2

+ 2 Lugares de Estacionamento

T2  157.22 m2

PISO -1

Piso -1

1

2

3

4

5

6

Hall Entrada

Lavabo

Sala de Estar

Cozinha

Trat. Roupa

Closet
157.22

ABP / m2

9.53

3.88

38.74

22.69

5.12

2.29

westhouse
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Piso -1

7

8

9

10

11

Suite 1

I.S. 1

Suite 2

I.S. 2

Circulação

ABP / m2

22.59

6.43

28.70

8.24

9.01

Áreas Exteriores Privativas

Jardim Privativo

ABP / m2

177.1212
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+ Jardim Privativo 127.51 m2

+ Arrecadação 12.83 m2

+ 2 Lugares de Estacionamento

T2  159.60 m2

PISO 0

Piso 0

1

2

3

4

5

6

Hall Entrada

Lavabo

Sala de Estar

Cozinha

Trat. Roupa

Closet
159.60

ABP / m2

9.96

3.88

38.61

22.66

7.04

2.32

westhouse
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Piso -1

7

8

9

10

11

Suite 1

I.S. 1

Suite 2

I.S. 2

Circulação

ABP / m2

22.59

6.44

28.73

8.22

9.15

Áreas Exteriores Privativas

Jardim Privativo

ABP / m2

127.5112
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+ Varandas privativas 20.25 m2

+ Arrecadação 20.52 m2 ( Área Bruta Dependente )

+ 3 Lugares de Estacionamento

T3 DUPLEX 241.96 m2

PISO 1
PISO 2

Piso 1

1

2

3

4

5

6

7

8

Suite 1

I.S. 1

Suite 2

I.S. 2

Master Suite

I.S. 3

Closet

Circulação + Escadas

108.66

ABP / m2

26.52

4.33

18.15

4.93

37.17

16.53

4.09

21.58

133.30

westhouse
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Piso 2

9

10

11

12

Sala de Estar

Cozinha

Lavabo

Circulação + Escadas

ABP / m2

62.91

34.72

4.21

6.82

Áreas Exteriores Privativas

Varanda 1

Varanda 2

ABP / m2

10.21

9.84

20.05
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+ Varandas privativas 19.72 m2

+ Arrecadação 15.36 m2 ( Área Bruta Dependente )

+ 3 Lugares de Estacionamento

T3 DUPLEX 253.89 m2

PISO 1
PISO 2

Piso 1

1

2

3

4

5

6

7

8

Suite 1

I.S. 1

Suite 2

I.S. 2

Master Suite

I.S. 3

Closet

Circulação + Escadas

109.19

ABP / m2

27.06

10.85

21.90

5.37

34.18

17.69

6.74

20.89

144.67

westhouse
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Piso 2

9
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Sala de Estar

Cozinha

Lavabo

Circulação + Escadas

ABP / m2

63.59

34.62

3.88

7.10

Áreas Exteriores Privativas

Varanda 1

Varanda 2

ABP / m2

9.85

9.87

19.72
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AC A B A M E N TO S  E X T E R I O R E S
 
Pátios, varandas, acesso térreo e rampa de acesso ao 
piso de estacionamento em cave

Pavimentos das varandas em réguas de grés porcelâni-
co técnico com efeito de madeira (150x1200mm) e 
caleiras modulares com grelhas ranhuradas em aço 
inoxidável.

Pavimento da zona comum e dos pátios privativos 
(habitações A, B e C) revestido com solução de poliure-
tano na cor cinza Ral 7032 com acabamento final em 
selagem mate, aplicada sobre betonilha de regular-
ização, e caleiras prefabricadas com grelhas ranhura-
das em aço inoxidável.

Áreas ajardinadas dos pátios privativos revestidas com 
brita basáltica tipo "bago de arroz" pontuadas por 
zonas de vegetação definidas no projeto de arranjos 
exteriores.

Terreno vegetal com zonas de vegetação nas áreas 
exteriores das habitações A, B e C, previstos no proje-
to de arranjos exteriores.
Rampa de acesso ao piso de estacionamento em cave e 
área de estacionamento exterior da habitação A, 
revestidas com pavimento drenante de inertes calibra-
dos com ligante em resina, previstos no projeto de 
arranjos exteriores.

Revestimento exterior de paredes de alvenaria de 
tijolo composto por isolamento térmico pelo exterior 
com placas de EPS (poliestireno expandido) com 
80mm de espessura, conforme projeto de comporta-
mento térmico, acabado com revestimento acrílico 
contínuo pigmentado na cor branco Ral 9010.

Cobertura inclinada revestida a chapa de zinco na cor 
cinza, com junta agrafada, assente sobre membrana 
drenante, camada de isolamento térmico com 120mm 
de espessura, conforme projeto de comportamento 
térmico, e painéis de OSB fixos a estrutura metálica 
definida no projeto de estabilidade.

Painéis de fachada tipo STUDFRAME em betão GRC 
(cimento reforçado com fibra de vidro), na cor cimento 
branco, fixos através de elementos de ancoragem em 
aço galvanizado ou inoxidável.

Vãos exteriores envidraçados compostos por caixilha-
ria minimalista de alumínio com corte térmico, 
acabamento anodizado em tom champagne e vidro 
duplo. 

Capeamento de golas de vãos exteriores das fachadas 
nordeste e sudoeste, composto por perfis tubulares de 
alumínio revestido a chapa de alumínio, com 
acabamento anodizado em tom champagne.
Guardas envidraçadas associadas aos vãos exteriores 
de sacada, compostas por vidro laminado temperado 
embutido inferiormente num perfil em alumínio 
acabamento anodizado em tom champagne.

Portadas exteriores associadas aos vãos exteriores de 
sacada (fachadas noroeste e sudeste), compostas por 
folhas de correr em chapa de alumínio perfurada e 
caixilharia minimalista de alumínio com acabamento 
anodizado em tom champagne, incluindo sistema de 
abertura motorizado de acordo com o projeto de 
domótica. Ao nível dos pisos superiores, o sistema 
trirail inclui guarda exterior com vidro laminado 
temperado.

Estores exteriores associadas aos vãos exteriores de 
sacada (fachadas nordeste e sudoeste), compostos por 
lâminas de recolher e orientáveis em alumínio termol-
acado em tom bronze, incluindo guias/suportes, 
fixação através de clips de aço, e comando elétrico 
motorizado de acordo com o projeto de domótica.

westhouse
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AC A B A M E N TO S  E X T E R I O R E S
 
Cantarias (soleiras, parapeitos das varandas e remate 
de muros exteriores) em pedra Azul Valverde, com 
acabamento bujardado a pico médio e aplicação de 
proteção impermeabilizante incolor.

Portões exteriores formados por estrutura tubular de 
alumínio revestidos a chapa de alumínio com 
acabamento em tom champagne, incluindo automatis-
mos de abertura ao painel de videoporteiro e controlo 
de acessos (portão de acesso pedonal).

Portão seccionado de enrolar para acesso ao piso de 
estacionamento em cave, na cor branco creme incluindo 
grelhas de ventilação e automatismo de abertura.

Vedação exterior constituída por prumos de alumínio 
com secção em tom champagne.

Guarda metálica composta por barras chatas com 
60mm de largura, colocadas nos topos inferior e supe-
rior (passa-mãos), entre eixos em aço inoxidável com 
acabamento escovado.

Corrimão metálico barra chata com suportes de 
fixação à parede em aço inoxidável com acabamento 
escovado.

westhouse
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AC A B A M E N TO S  I N T E R I O R E S
 
V Ã O S  I N T E R I O R E S 

Portas interiores de carpintaria (entrada nas 
habitações e acesso às escadas comuns) compostas 
por uma folha de batente com face interior lacada a 
branco e face exterior em HPL laminado com efeito de 
madeira e tom bronze.

Portas interiores de carpintaria (interior das 
habitações) compostas por folhas de batente ou de 
correr lacadas na cor branco com acabamento mate.  
Divisórias manobráveis de carpintaria individuais com 
ambas as faces revestidas com efeito de madeira.

A R M Á R I O S   I N T E R I O R E S 

Armários interiores das habitações compostos por 
folhas de batente em MDF lacado a branco com puxa-
dores rebaixados e guarnição exterior na mesma 
lacagem das folhas.

Frente de armário técnico (halls de piso) composta por 
folhas de batente com face interior lacada a branco 
com efeito de madeira e tom bronze.

E S C A D AS  I N T E R I O R E S  P R I V A T I V A S

Degraus compostos por cobertores de madeira de 
carvalho com acabamento envernizado num tom 
idêntico ao do pavimento de madeira e espelhos em 
MDF pintado na cor branco  (Habitações A + D + E).

Guarda metálica composta por barras chatas com 
60mm de largura, colocadas nos topos inferior e supe-
rior (passa-mãos), e varões com ø20mm escovado 
(Habitação A) e acabamento lacado na cor bronze 
(Habitações D + E).
Corrimão metálico composto por passa-mãos e 
suportes de fixação à parede em aço inoxidável com 
acabamento escovado (Habitação A).



E S C A D AS  I N T E R I O R E S  C O M U N S 

Aplicação de revestimento policromático de epóxi nos 
degraus, na cor cinza claro, e quartzos coloridos nas 
cores branco e cinza escuro, com acabamento antider-
rapante, camada de selagem mate com revestimento 
poliuretano e aplicação de camada superficial de 
conservação com dispersão acrílica (cera). 

Perfis em alumínio anodizado prata colocados na 
transição entre os cobertores e espelhos.
Corrimão metálico composto por passa-mãos em 
barra chata com 60mm de largura e suportes de 
fixação à parede em aço inoxidável com acabamento 
escovado

P A V I M E N TO S 

Revestimento de pavimentos das salas, quartos e 
zonas de circulação privativas composto por réguas de 
madeira de carvalho (2245 x 193 x 14mm), com 
acabamento envernizado (maintenance-free). 

Revestimento de pavimentos das cozinhas composto 
por peças de grés porcelânico técnico (600x1200mm 
retificado - cozinhas), com tonalidades bege 
(habitações B e C), cinza claro (habitação A) e cinza 
(habitações D e E).

Revestimento de pavimentos das instalações sanitári-
as (suites) composto por peças de grés porcelânico 
técnico (900x900mm retificado), com tonalidades 
cinza. 

Revestimento de pavimentos dos lavabos composto 
por peças de compósito de pedra mármore tecnológi-
co quartzo compactado com acabamento polido 
(600x600mm), com base na cor cinza claro e pedaços 
de pedra em tonalidades cinza escuro. 

Perfis de transição entre pavimentos interiores em 
latão natural.

R O D A P É S 

Salas, quartos e zonas de circulação privativas com 
rodapé em MDF hidrófugo com 100mm de altura, 
lacado na cor branco e acabamento acetinado.

Instalações sanitárias sem rodapé (suites), ou seja, 
remate direto do revestimento de parede ao revesti-
mento de pavimento. 

Lavabos com rodapé no mesmo material do pavimento 
nas zonas que não têm revestimento de parede, 
composto por peças constituídas por compósito de 
pedra mármore tecnológico quartzo compactado com 
acabamento polido, base na cor cinza e pedaços de 
pedra em tonalidades cinza escuro.

P A R E D E S

Paredes em alvenaria de tijolo tradicional ou acústico, 
dependendo dos requisitos acústicos do espaço.

Halls de Piso | Paredes revestidas com painéis de 
madeira e tom bronze.

Zonas Húmidas | Aplicação de primário e tinta resist-
ente a fungos e condensações com acabamento mate, 
na cor branco (cozinha) e cinza claro NCS S 1000-N 
(instalações sanitárias).

Zonas Secas (salas, quartos e zonas de circulação 
privativas) | Aplicação de primário e tinta aquosa acríli-
ca mate, na cor branco.
Revestimento de paredes das cozinhas no mesmo 
material do revestimento de pavimento, composto por 
peças de grés porcelânico técnico com tonalidades 
bege (habitações B e C), cinza claro (habitação A) e 
cinza (habitações D e E).
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Revestimento de paredes das instalações sanitárias 
(suites) no mesmo material do revestimento de 
pavimento, composto por peças de grés porcelânico 
técnico (300x900mm retificado), com tonalidades 
cinza e acabamento riscado. Perfil de transição entre 
revestimentos de paredes em alumínio anodizado 
platina, aplicado entre revestimento cerâmico e pintura.

Revestimento de paredes dos lavabos (zona de 
lavagem de mãos) no mesmo material do revestimento 
de pavimento, composto por peças constituídas por 
compósito de pedra mármore tecnológico quartzo 
compactado com acabamento polido, base na cor cinza 
e pedaços de pedra em tonalidades cinza escuro.
Pontos de luz na parede para instalação de luminárias.

T E T O S 

Zonas Secas (salas, quartos, zonas de circulação priva-
tivas e halls de piso) | Tetos falsos contínuos lisos em 
gesso cartonado normal, incluindo lã mineral, barra-
mento superficial, aplicação de primário e tinta aquosa 
com acabamento mate e na cor branco.

Zonas Húmidas | Tetos falsos contínuos lisos em gesso 
cartonado hidrófugo, incluindo lã mineral, barramento 
superficial, aplicação de primário e tinta resistente a 
fungos e condensações com acabamento mate e na cor 
branco.

Rodatetos em sombra) com aproximadamente 15mm 
de lado com o mesmo acabamento.
Downlights LED nos lavabos, instalações sanitárias e 
zonas de circulação privativas, de acordo com o proje-
to de luminotecnia.

Perfis de LED embutidos em sancas, nos espelhos das 
instalações sanitárias, nos armários de cozinha e nos 
roupeiros, de acordo com o projeto de luminotecnia.
Pontos de luz no teto para instalação de luminárias.

C O Z I N H A S 

Módulos de armários inferiores e ao alto com painéis 
em aglomerado de madeira, com acabamento lacado 
mate na cor cinza claro NCS S 1502-Y50R (habitações 
A, B e C) e NCS S 1500-N (habitações D e E), incluindo 
puxadores ocultos com perfil gola e rodapé em PVC à 
cor dos armários.

Módulos de armários superiores compostos por 
painéis em aglomerado de madeira, com acabamento 
lacado mate nas cores cinzento acastanhado NCS S 
5005-Y50R (habitações A, B e C) e cinzento NCS S 
6000-N (habitações D e E).

Bancada em pedra sinterizada com acabamento 
satinado e cor castanho (habitações A, B e C) ou 
acabamento acetinado e cor cinza (habitações D e E).
Cuba e 1/2 (cozinha) e cuba (tratamento de roupa - 
Habitações A + B + C) de instalação inferior, em aço 
inoxidável.
Torneira misturadora monocomando com duche e 
acabamento cromado (cozinhas e zona de tratamento 
de roupa).
Eletrodomésticos "SMEG". 
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L A V A B O S 

Torneira de lavatório para encastrar na parede, com 
acabamento cromado.
Bancada no mesmo material do revestimento de 
paredes e pavimento, composto por peças constituí-
das por compósito de pedra mármore tecnológico 
quartzo compactado com acabamento polido, base na 
cor cinza e pedaços de pedra em tonalidades cinza 
escuro. 
Móvel suspenso de lavatório composto por gavetas e 
puxadores ocultos, com acabamento lacado na cor 
cinzento escuro NCS S 7502-B.
Lavatório de pousar e sanita suspensa em cerâmica na 
cor cinza e acabamento mate.
Placa de descarga frontal com acabamento na cor 
preto mate.
Espelho incolor sobre o lavatório.
Acessórios em aço inoxidável com acabamento polido.

I N S T A L A Ç Õ E S  S A N I T Á R I A S

Torneiras com acabamento cromado.
Bancada em pedra sinterizada com acabamento 
satinado e cor castanho.

Móvel suspenso de lavatório composto por gavetas e 
puxadores ocultos, com acabamento lacado na cor 
cinzento acastanhado NCS S 5005-Y50R. 

Lavatórios de pousar (suites), de encastrar (master 
suites) e loiças sanitárias (sanita e bidé) suspensas em 
cerâmica na cor branco e acabamento mate.
Placa de descarga frontal com acabamento cromado 
escovado.

Base de duche feitas à medida e nivelada com o piso, 
constituídas por material compacto resultante da 
mistura de pó de pedra, colas e resinas, no acabamento 
branco mate, incluindo VDA em aço inoxidável com 
acabamento escovado. 
Banheira acrílica retangular de encastrar na cor 
branco (1800x800mm), incluindo VDA em aço 
inoxidável com acabamento escovado.

Resguardos de banheira e duche com perfis de fixação 
e puxador em aço inoxidável.
Toalheiro elétrico metálico em perfil retangular 
colocado na vertical e acabamento cromado.
Espelho incolor sobre os lavatórios com iluminação no 
tardoz inferior e superior, e desembaciadores incorpo-
rados.
Pavimento radiante elétrico conforme projeto de 
especialidades AVAC, com termoestato para controlo 
de temperatura incorporado.
Acessórios em aço inoxidável com acabamento polido.

E L E V A D O R

Elevador monofásico tipo "OTIS", de acordo com o 
projeto de instalações eletromecânicas.

A P A R E L H A G E M

Aparelhagem elétrica com minimalista tipo "JUNG", de 
acordo com os projetos de instalações elétricas e 
infraestruturas de telecomunicações.
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Toda a informação contida nesta brochura é meramente indicativa e pode ser alterada por razões técnicas e/ou comerciais. Nenhum elemento contido neste documento

é vinculativo, são meramente indicativos e podem estar sujeitos a alterações. Não é um documento contratual e não é vinculativo.
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Eficiência e sustentabilidade são princípios fundamentais

na nossa empresa durante todas as fases do projecto.
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