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Quinta SC
Na Verdura do Bosque
In the Green Depths of the Woods
Texto de Text by Paula Monteiro | Fotografias gentilmente cedidas por Photographs kindly given by  Paulo Fernandes Silva
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Circundada pela verdura de um bosque e pela 
superfície ajardinada que serve de entrada para 
o arvoredo, a Quinta SC, localizada na região do 
Porto, apresentou-se como um desafio para o 
arquitecto Emanuel Fernandes Silva – tratava-se 
de reabilitar uma casa do século XIX que tinha 
sido objecto de sucessivas ampliações, algumas 
prejudiciais para a estética e harmonia do conjunto 
habitacional.
Preservando a volumetria e a envolvente 
pré-existentes, Emanuel Fernandes Silva, em 
colaboração com os arquitectos Isabela Neves, 
Manuel Pais Vieira e Paulo Fernandes Silva, 
introduziu algumas alterações necessárias aos 
actuais padrões de conforto e que assinalam 
assumidamente a época de intervenção da casa.

Surrounded by the leafy green of a wood and by the 

landscaped area of the entrance to the trees, Quinta SC, 

located in the Oporto region, presented a real challenge 

for architect Emanuel Fernandes Silva – the project 

involved renovating a 19th-century house that had been 

extended on several occasions, on some detrimentally so, 

in terms of the looks and harmony of the whole.

Retaining the size and the existing surroundings, 

Emanuel Fernandes Silva, together with Isabela Neves, 

Manuel Pais Vieira and Paulo Fernandes Silva, has 

introduced certain changes needed to meet current 

comfort standards, and which, as a result, signal the 

contemporariness of the moment in which they were 

made.

h
o

u
se

 t
ra

d
er

s 
. 2

1



<Cozinhas> Kitchens
h

o
u

se
 t

ra
d

er
s 

. 2
2

www.a-cero.com

On the outside, materials and colours have been 

maintained to avoid any break in relation to the existing 

building, while certain elements had to be rebuilt given 

their fragile condition. Inside, materials were once again 

maintained, while Estremoz marble and granite have 

been added in the bathrooms, as well as new revivalist 

components to ensure the atmosphere of the period is 

maintained. 

The distribution of spaces in the interior of the house 

has been subject to certain modifications – the living 

area, formally composed of several themed rooms, 

has been transformed into a single room, more subtly 

segmented. Divided into two areas thanks to the 

presence of an element through which light enters the 

building, a transition between this dual space is realised 

so as to establish a visual connection between the two 

parts. Light is now one of the main residents of the 

property, entering it thanks to the large dimension of the 

spaces and the openings to the outside world. Light and 

landscape, of the garden and the wood openly penetrate 

the house, making of it a coherently built object, rooted to 

the natural element that surrounds it.  

No exterior, materiais e tonalidades foram 
mantidos para evitar a quebra relacional com o 
existente, sendo, no entanto, reconstruídos alguns 
elementos devido ao estado de fragilidade que 
apresentavam. No interior, houve igualmente 
manutenção de substâncias, acrescentando-se o 
mármore estremoz e o granito nas áreas húmidas 
e novos componentes revivalistas, para que a 
atmosfera de época fosse conservada.
A distribuição de espaços no interior da casa foi 
objecto de algumas regularizações e integrações 
– a sala comum, anteriormente composta 
por diversos compartimentos temáticos, 
foi transformada num único aposento de 
segmentações mais subtis. Dividida em duas áreas 
graças à presença de um elemento de entrada 
de luz, uma transição entre esse espaço duplo 
é realizada de forma a estabelecer uma ligação 
visual entre as duas zonas. A luz é agora uma 
das principais residentes da moradia, entrando 
nela graças à amplidão das áreas e de rasgos 
para o exterior. Luminosidade e paisagem, do 
jardim e do bosque, penetram acolhedoramente 
na casa, fazendo dela um objecto construído 
coerentemente enraizado no elemento natural que 
a envolve.


