


O projeto residencial Casas de Sal inspira-se na 
tradição algarvia e na excecional paisagem envol-
vente, proporcionada pela beleza natural da Ria 
Formosa. 
A arquitetura das Casas de Sal remete para a 
alvura dos picos altos de sal, tão característicos 
desta região, assumindo igualmente a proprieda-
de cristalina desta substância natural retirada ao 
mar. 
Com uma ligação permanente ao natural, inte-
gralmente unido com o que o rodeia, este projeto 
assume uma personalidade única e exclusiva, 
respeitador das linhas da natureza e da serenidade 
de quem a procura. 

O PROJECTO

The Casas de Sal residential project draws inspira-
tion from the region’s traditions and the exceptio-
nal natural beauty of the Ria Formosa and surrou-
nding area.
The architecture echoes the bright white salt 
peaks, so characteristic of this region, also assu-
ming the crystalline property of this precious subs-
tance taken from the sea. 
In permanent connection to the environment and 
fully united with what surrounds it, this project 
assumes a unique and exclusive personality, 
respectful of the lines of nature and the serenity of 
those who seek it. 

THE PROJECT





CARACTERÍSTICAS

11 Casas

Entre os 170m2 e os 175m2

Tipologias T3

Piscina comum

Swimming pool

FEATURES

11 Houses

Between 170sqm and 175sqm

3-bedroom



Terra de pescadores, a Fuseta é uma localidade 
que ainda conserva muitas das suas casas de 
forma cúbica, rematadas por terraços - as açoteias 
- de onde despontam as curiosas chaminés carac-
terísticas desta zona do Algarve.
Tendo como pano de fundo a Ria Formosa e uma 
extensa reserva natural composta por um sistema 
lagunar único, de uma beleza e riqueza raras, a 
Fuseta caracteriza-se também pelas suas tradicio-
nais salinas. O sal e flor de sal, recolhidos à mão, 
utilizando técnicas ancestrais, são uma das bases 
da atividade económica da região.

This fishing village has preserved many of its 
cubic houses, and with them the rooftop terraces 
(“açoteias”) and chimneys typical of this part of 
the Algarve.
Set against a backdrop of the Ria Formosa and a 
large nature reserve that boasts a unique lagoon 
system, Fuseta is also well known for its salt pans, 
where the salt and fleur de sel harvested by hand 
using ancestral techniques form a pillar of the 
local economy.

A FUSETA THE FUSETA



Avenida do Rio 

8365-102 Armação de Pêra  

Portugal

ALGARVE OFFICE

NO CORAÇÃO DA RIA FORMOSA.

IN THE HEART OF RIA FORMOSA.

A informação desta brochura é meramente indicativa, poderá ser alterada de acordo com necessidades técnicas, comerciais ou legais.
 Não tem caracter contratual.

The information contained in this brochure is merely indicative and for technical reasons, business or legal matters, may be subject to changes or variations. 

It has no contractual obligations.

Chamada para a rede fixa nacional.  Chamada para rede móvel nacional.
National landline network call.  National mobile network call.

info@vangproperties.com
www.vangproperties.com

(+351) 282 144 699  | (+351) 910 660 866

Entre em contacto
Get in touch


