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A suite principal ocupa metade do piso 0 com uma deslumbrante e privile-
giada vista para o Rio Douro, através da sua larga portada de vidro e de 
uma varanda privada. 

No seu interior inclui um closet com portas correr de vidro de forma a criar 
mais amplitude ao espaço. E os seus holofotes, estantes abertas fornecem 
maior luminosidade. O cabide móvel como complemento torna o uso deste 
espaço ainda mais versátil.

Ainda na suite, enquadrou-se uma pequena área de trabalho com uma 
estante de madeira para livros que ao mesmo tempo serve de porta automática 
secreta de acesso ao quarto da bebé. Onde também temos a Guitarra 
Portuguesa como peça de decoração.

O duche privado aqui existente possui um pequeno degrau seguro por 
vigas de aço e através do pavimento de vidro no seu fundo visualizamos 
o Azulejo Histórico e Monumental da História Portuguesa, dando à suite 
um caráter e uma forte imponência. 
Devido à sua falta de luz, pois não possui janelas, logo na entrada do duche
temos então uma parede de tijolo de vidro na cor preto para ofuscar a trans-
parência e acrescentou-se uma abertura estreita de vidro sobre o chuveiro. 
Tendo este também como função zona de relaxamento personalizado_
com banho turco instalado.

No nível superior (piso1) temos a sala de estar, sala de jantar e a cozinha 
com ilha _efeito «open space», a desfrutarem da vista superior para o Rio
Douro e da amplitude pelo pé direito duplo criado na entrada.
A própria escada em «U» acaba por criar uma divisão de espaços sem ter 
havido necessidade de criar barreiras físicas.
Neste piso temos uma casa de banho comum aos espaços e a cozinha 
privilegia de uma lavandaria resguardada.

Basicamente detalhes de vidro e vigas de metal complementam o efeito de 
amplitude /volume e permitem uma grande penetração de luz para o seu
interior . Os detalhes de vidro também permite a penetração de reflexos 
deixando entrar a luz do dia com maior facilidade.
As paredes em betão reafirmam a verticalidade dos espaços, e os detalhes 
de tijolo de burro oferecem à moradia uma pouco mais de história de anti-
guidade e de calor à moradia.

Usa-se cores neutras_ pretos, brancos e cinzas, e a cor natural transmitida 
através das madeiras e os detalhes cobreados equilibram o lado masculino
com o feminino.

Resultado, obter um ambiente luminoso, estilo industrial de forma equili-
brada oferecendo um ar «loft» à moradia.
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