
text : autorul 
foto : João Navas
  Av. Carlos Silva, n.º 35
  Oeiras, Portugalia
  www.joaonavas.pt

~ este organizata pe lungimea axei longi-tudinale a terenului intr-o relatie inten-
sa dintre forma geometrica si declivitate 
Proiect | ProJect: Casa AA | AA House
Arhitect | Architect: João Navas
colAborAtor | collAborAtorS: Teresa Gaspar
consultanți proiect | ProJect coNSultANtS
structură și instalații | StructurAl eNGiNeer & iNStAllAtioNS: Hugo Verίssimo, Pedro Sousa
PeiSAGiSt | lANDScAPiNG: Álvaro Manso
beNeficiAr | clieNt: António Moreira
txt :
The house is situated on a site in the upper parish of Paço de Arcos, in the metropolitan area of Lisbon.
The house is organized from a longitudinal axis along the length thereof, which follows the lay of the land, with a geometry 
typological relationship between the subject and site.
It was intended to create a set of spaces properly arranged according to their functions, without losing the unity of the same, 
exploiting the spatial continuity and fluidity.
The north façade emerges apparently blind, having been created a void between it and the inside wall, which appear fully 
glazed spaces, thus recovers indirect natural light, minimizing the impact of geoexposition and the impact of predominating 
winds from the North.
suprafața terenului | Site SurfAce AreA: 1341 m2

suprafața construită | built SurfAce AreA: 457,5 m2

ProiectAre | ProJect: 2006
construcție | coNStructioN: 2007-2008
AmPlASAmeNt | Site: Paço de Arcos, Oeiras, Portugalia | Portugal

portugalia / case contemporane

João Navas arquitectos

CASA AA
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Casa este situată pe un teren în partea superioară a localității Paço de Arcos, în zona metropolitană a Lisabonei.
Casa este organizată de-a lungul unei axe longitudinale pe toată lungimea acesteia, urmărind configurația 
terenului cu o relație geometrică tipologică între obiect și sit.
Aceasta a fost menită să creeze un set de spații amenajate corespunzător în acord cu funcțiunile lor, fără a 
pierde unitatea, exploatând continuitatea spațială și fluiditatea.
Fațada de nord este aparent oarbă, fiind lăsat un gol între aceasta și peretele interior, în interior spațiile părând 
complet vitrate și recuperând astfel indirect lumina naturală, minimizând însă impactul (geo)expunerii și al vân-
turilor predominante dinspre nord.



30 / 31



 João NAvAS
1961 Born in Lisbon, Portugal
1992 Graduated from the Faculty of Architecture, Technical University of Lisbon
1991-92 Monitor at the FA / UTL
1994 Postgraduate Diploma in Urban Renewal and Environmental Rehabilitation, 
 at the Centre for Territorial Studies, ISCTE, Lisbon University Institute
1994-95 Visiting Professor FA / UTL;
2000 Constitute the business MOA.a arquitectos, lda.
2009 Constitute the company João Navas arquitectos, lda.
 
Recently he has dedicated himself to research on modular houses, to Angola, Peru, 
Mozambique and Portugal, in partnership with Fernando Reis Martins.
 
His work has been published and exhibited in national and international exhibitions.

 AWARDS AND HONORS 
1989 Competition EASA (European Architectural Students Assembly), 
 Honorable Mention 
1997  7th Place in the International Competition for the Chancellery and Future 
 residence of Portugal Embassy in Berlin, Germany 
2004  1st Place in Design Competition for a Monument to April 25, 1974, Pinhal Novo,  
 Palmela, Portugal 
2005  Honorable Mention in Competition "Housing Single 04" by the Consejo Superior 
 de los Colégios de Arquitectos de España, Madrid, Spain – MG House 
2005  Honorable Mention (Section A - intervention of roots), at the 4th  Municipal  
 Architecture Prize Conde de Oeiras, Portugal – Ricardo Monteiro`s House 
2008  Honorable Mention (Section A - intervention of roots) at the 5 th Municipal  
 Architecture Prize Conde de Oeiras, Portugal - João Araújo`s House 
2009  1st Place in Competition for the Rehabilitation and Expansion of A Building for  
 Trade and Services, Guarda, Portugal, co-authored with the Architect Fernando  
 Reis Martins 
2010  4th Prize at the International Competition "A House in Luanda / Patio and  
 Pavilion", to the Lisbon Triennale 2010, co-authored with Fernando Reis Martins



1 iNtrAre 
ACCES

2 hol 
HALL

3 bucătărie 
kITCHEN

4 SufrAGerie 
DINING ROOM

5 cameră de zi 
LIVING ROOM

6 Gol PeSte SubSol 
VOID OVER PLAyROOM

7 GruP SANitAr 
wC

8 terasă 
TERRACE

9 piscină 
SWIMMING POOL 

1

PlAN PArter | GROUND FLOOR PLAN

PlAN SubSol | BASEMENT PLAN

PlAN etAJ 1 | FIRST FLOOR PLAN

secțiunea 3 | SECTION 3

1 Gol 
VOID

2 hol 
HALL

3 Dormitor 
BEDROOM

4 bAie 
BATHROOM

5 Dormitor PriNciPAl 
MASTER BEDROOM

6 baia principală 
MASTER BATHROOM

7 cameră haine 
DRESSING ROOM

8 terasă 
TERRACE

1 loc de joacă 
PLAyROOM

2 GruP SANitAr 
wC

3 Dormitor 
BEDROOM

4 spășătorie 
LAUNDRy

5 GArAJ 
GARAGE

6 depozitare 
STORAGE

7 Sky NAutic 
JET Sky

8 curte engleză 
yARD

9 ANexe
10 piscină 

SWIMMING POOL 
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secțiunea 2 | SECTION 2

fațada sud | SOUTH ELEVATION

fațada nord | NORTH ELEVATION

 João NAvAS
1961 S-a născut la Lisabona, Portugalia 
1992 Absolvent al Facultății de Arhitectură, Universitatea Tehnică din Lisabona 
1991/92 Monitor la FA / UTL 
1994 Diplomă de studii aprofundate în Regenerare Urbană și Reabilitare a Mediu-
 lui, la Centrul pentru Studii Teritoriale, ISCTE, Institutul Universității Lisabona 
1994-95 profesor invitat la FA / UTL 
2000 înființează afacerea MOA.a arquitectos, lda. 
2009 înființează compania João Navas Arquitectos, lda. 
 
Recent, s-a dedicat cercetării caselor modulare, în Angola, Peru, Mozambic și Portu-
galia, în parteneriat cu Fernando Reis Martins. 
 
Proiectele sale au fost publicate și expuse în expoziții naționale și internaționale.

 PREMII ȘI DISTINCȚII 
1989 Concurs EASA (Adunarea Studenților Arhitecți Europeni), 
 Mențiune de Onoare 

1991  Locul 7 la concursul internațional pentru Cancelaria și viitoarea reședință a  
 Ambasadei Portugaliei din Berlin, Germania 
2004  Locul 1 la concursul de proiectare a unui monument pentru 25 aprilie 1974,  
 Pinhal Novo, Palmela, Portugalia 
2005 Mențiune la Concursul "locuință unică 04" oferită de Consiliul Superior al  
 Colegiului Arhitecților din Spania, Madrid, Spania - MG House 
2005 Mențiune de Onoare (secțiunea A - intervenție bazică), la a 4-a ediție a   
 premiului Municipal de Arhitectură Conde de Oeiras, Portugalia - Ricardo  
 Monteiro`s House 
2008 Mențiune de Onoare (secțiunea A - intervenție bazică), la a 5-a ediție a   
 premiului Municipal de Arhitectură Conde de Oeiras, Portugalia - João   
 Araújo`s House 
2009 Locul 1 la Concursul pentru Reabilitarea și Extinderea unei Clădiri pentru  
 Comerț și Servicii, Guarda, Portugalia,co-autor arhitect Fernando Reis   
 Martins 
2010 Locul 4 la Concursul Internațional "O casă în Luanda / Patio și Pavilion", 
 la Trienala Lisabonei 2010, co-autor arhitect Fernando Reis Martins

secțiunea 1 | SECTION 1







text : autorul 
foto : João Navas
  Av. Carlos Silva, n.º 35
  Oeiras, Portugalia
  www.joaonavas.pt

Proiect | ProJect: Casa AA | AA House
Arhitect | Architect: João Navas
colAborAtori | collAborAtorS: Ana Tendeiro, Susana Gouveia
consultanți proiect | ProJect coNSultANtS
structură | StructurAl eNGiNeer: Hugo Verίssimo
peisagistică | lANDScAPiNG: Edna Dias
txt :
The house is situated on a site in the upper parish of Queijas, in the metropolitan area of Lisbon.
The site sets up a plan to ramp downward to East / West, with a difference of quotas which is close to eight meters between 
the two extremes.
The shape of the house is the result of the specificity of the land area it serves.
It is projected an abstract volume accompanying the irregular design of land itself which assumes the setting of a promontory. 
This one takes advantage of the views over the valley, the river and the sea.
The house is organized from a longitudinal axis along the length thereof, which follows the lay of the land, with a geometry 
typological relationship between the subject and site.
It was intended to create a set of spaces properly arranged according to their functions, without losing the unity of the same.
We projected a patio on the ground floor, in order to explore the spatial continuity between the different functions of the house 
and the surroundings to allowtransparency and visual continuity. This patio also provides passive ventilation of the house.
The coating of the facades is in black slate.
suprafața terenului | Site SurfAce AreA: 852 m2

suprafața construită | built SurfAce AreA: 285,25 m2

ProiectAre | ProJect: 2006
construcție | coNStructioN: 2007-2008
zonă geografică | GeoGrAPhicAl AreA: Área Metropolitana de Lisboa
AmPlASAmeNt | locAtioN: Queijas, Oeiras, Portugalia | Portugal

portugalia / case contemporane

João Navas arquitectos

CASA vC
forma casei este rezultatul terenului par-
ticular pe care se aseaza, cu o diferenta 
de nivel de opt metri intre extremitati 
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Cladirea este situată pe un teren în partea superioară a orașului Queijas, 
în zona metropolitană a Lisabonei. 
Terenul este configurat ca o rampă descendentă est / vest, cu o diferență 
de nivel de aproximativ opt metri între cele două puncte extreme. 
Forma casei este rezultatul terenului particular și a zonei deservite.
A fost proiectat un volum abstract care să urmărească forma neregulată a 
terenului cu asumarea unei zone mai ridicate care profită de avantajul unor 
puncte de vedere privilegiate către vale, râu și mare.
Casa este organizată de-a lungul unei axe longitudinale, pe toată lungimea 
acesteia, urmărind configurația terenului într-o relație geometrică tipologică 
între obiect și loc. 
Am intenționat să creăm un set de spații aranjate corespunzător în relație 
cu funcțiunea, fără a pierde din vedere unitatea compozițională.

Casa este structurată pe trei nivele, conectate prin scări și prin permanența 
spațiilor deschise. Accesul în locuință se realizează la un nivel intermediar 
(denumit convențional parter). Acesta conține spațiile private ale casei, trei 
dormitoare și trei grupuri sanitare. Nivelul inferior situat la cota terenului din 
spate constă într-o cameră de zi, sufragerie, bucătărie, un grup sanitar, o 
cămară / depozitare, iar în exterior o terasă de lemn și o piscină.
Patio-ul situat la nivelul solului explorează continuitatea spațială între 
diferitele funcțiuni ale casei și împrejurimi, permițând totodată o legătură 
vizuală. Această curte interioară, protejată de soare cu o membrană textilă, 
rezolvă, de asemenea, și ventilația pasivă a casei.
Fațadele casei sunt acoperite cu ardezie neagră, aceeași materialitate gri 
închis fiind utilizată și pentru acoperirea suprafețelor orizontale ale patio-
ului și ale aleilor.





38 / 39





40 / 41





1 cameră de zi 
LIVING ROOM

2 terasă 
TERRACE

3 piscină 
SWIMMINGPOOL

4 PAtio 
COURTyARD

5 hol 
HALL

6 acces către subsol 
ACCESS TO BASEMENT

7 bucătărie 
kITCHEN

8 bAie 
BATHROOM

9 cameră 
ROOM

10 depozitare 
STORAGE

PlAN Nivel -1 | LEVEL -1 PLAN

PlAN PArter | GROUND FLOOR PLAN

1 GArAJ 
CARPORT

2 hol 
HALL

3 Dormitor PriNciPAl 
MASTER BEDROOM

4 baia principală 
MASTER BATHROOM

5 Dormitor 
BEDROOM

6 bAie 
BATHROOM

7 cameră haine 
DRESSING ROOM

8 Gol 
VOID

9 Atelier 
STUDIO 
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