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Três volumes horizontais distintos, jogos de 
transparências e opacidades, uma trilogia de 
materiais constitutivos, são algumas das principais 
características da Riverhouse Niagara, Casa de 
autoria do Zerafa Studio, localizada em face ao 
Rio Niágara, perto das Cataratas do Niágara, 
na província canadiana de Ontário. As vistas 
panorâmicas sobre o rio, que se estende a toda 

Three distinct horizontal volumes, a game of transparency 

and opacity, a trilogy of constructive materials, are some 

of the main features of the Riverhouse Niagara, a house 

designed by Zerafa Studio, located on the River Niagara, 

just upstream from Niagara Falls, in the Canadian province 

of Ontario. The panoramic views over the river, across 

the whole width of the property, are combined with the 

architectural designs to create a structure that both 
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a largura da propriedade, unem-se aos traços 
arquitectónicos para fazer da moradia uma 
estrutura simultaneamente receptiva da paisagem 
e protectora da privacidade dos seus proprietários.
A pedra calcária, o metal e a teca brasileira com 
que são construídos os invólucros rectangulares 
da habitação guardam no seu interior um ambiente 
confortável e contemporâneo, aberto para fora 
por grandes superfícies de vidro. O piso inferior 
engloba dois grupos de funcionalidades separados 
por um espaço de circulação envidraçado que 
divide a Casa e amplia as vistas do rio até ao jardim 
situado na parte posterior da edificação. Um dos 
conjuntos funcionais, desenvolvido numa ala de 
orientação Norte/Sul, engloba escritório, cozinha, 
sala de jantar e uma sala de estar de duplo pé 
direito e estabelece uma forte relação visual com 
o exterior. No outro alinhamento, de direcção Este/
Oeste, estão distribuídos a suíte de hóspedes, a 
garagem, o armazém e os espaços de serviços. 
O andar superior, com acesso por uma escultural 
escadaria, estende-se paralelamente ao conjunto 
da sala de estar e inclui dois quartos com casa 
de banho e uma master suíte, cuja área se dilata 
graças ao amplo terraço coberto.

welcomes the landscape and protects the privacy of  

its owners.

Clad in limestone, metal and Brazilian teak, the 

rectangular shells of the house contain in their interior 

a comfortable and contemporary environment, open 

to the outside via large glass surfaces. The lower floor 

contains two primary program groups separated by 

an east west glazed circulation space that bisects the 

house and extends the river views through to the rear 

garden. One of the groups, developed in the north south 

wing, contains the home office, kitchen/dining room and 

double height living room, establishing a strong visual 

connection to the outdoors. In the other ‘bar’, running 

east to west, we find the service and ancillary spaces, 

guest suite, garage and storage areas. The upper floor, 

accessed via a sculptural stairway, is distributed parallel 

to the living space below, and includes two additional 

bedrooms with en-suite bathroom, and a master suite, 

extending the length of the river view facade and out 

onto a large covered terrace.
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Em diálogos entre superfícies diáfanas e opacas, 
entre a fluidez do rio que corre e a densidade do 
edifício, entre a intimidade dos espaços e a sua 
abertura para o exterior, a Riverhouse Niagara 
exibe as suas múltiplas e articuladas facetas. E 
quando a noite cai e a luz artificial se ilumina, 
a estrutura arquitectónica revela todo o poder 
magnético das várias texturas dos materiais que a 
compõem, com a pedra calcária da parede frontal a 
dar as boas-vindas aos convidados à medida que se 
aproximam das portas gémeas que  
franqueiam a Casa.

In dialogues between diaphanous and opaque surfaces, 

between the fluidity of the river running by and the 

density of the building, between the intimacy of the 

spaces and their openness to the outside, the Riverhouse 

Niagara displays its many and structural facets. And 

when the night falls and artificial light bursts into life, the 

architectural structure reveals all the magnetic power 

of the many textures of the materials comprising it, with 

the limestone of the front wall welcoming guests as they 

approach the twin doors opening up the house.

www.zerafaarchitecture.com
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