de raiz

imensa
liberdade
Nesta casa, no Carvalhal, juntaram-se as forças criativas do ateliê
de arquitetura João Brandão + Margarida Gomes, Arquitectos, Lda.,
das empresas Mood4Wood e Velharias de Janas, e a sensibilidade
de Cátia Alves, da Best of Living. O resultado é um hino à região
e a uma nova forma de pensar a habitação em madeira.
Fotografia António Moutinho
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Texto Miguel Ferreira da Silva

Casas e estruturas em madeira lamelada,
da Mood4Wood em parceria com
a Velharias de Janas. Poltronas Bubble
da Kartell, vasos Vondom com LED,
ambos na Best of Living. Lanternas
e louça de mesa Zara Home
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A sala partilha o espaço com a cozinha;
mesa e cadeiras do cliente, recicladas.
Numa das bancadas de trabalho, na parede,
adaptação da serigrafia da Lagoa Formosa
a vidro. Sobre a mesa de refeições,
candeeiro de palhinha branca, da Moooi,
na Best of Living. Encostado à parede,
móvel em madeira lacada a branco
faz as vezes de louceiro
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Sofás feitos por medida com tecidos
da Ralph Lauren para a Pedroso & Osório.
Mesas de apoio em madeira lacada
a branco, tudo na Best of Living
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C
Sofás e cadeirão feitos por medida
com tecidos Ralph Lauren para
Pedroso & Osório. Revisteiro
da Kartell e jarra de flores
da Rosenthal, na Best of Living
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átia Alves, do gabinete de interiores da Best of Living, foi
contactada pelos proprietários
desta casa de férias no Carvalhal
para um projeto que prima pela simplicidade. A habitação insere-se num conjunto
de moradias com a mesma linguagem
arquitetónica, apesar das diferenças de
tipologia, e o projeto de arquitetura é do
ateliê José Brandão e Margarida Gomes,
Arquitectos, em parceria com a empresa
Mood4Wood e a Velharias de Janas.
Composta por três corpos – que albergam
a suíte (nascente), cozinha e sala (sul), e
dois quartos com casa de banho (poente)
– ligados por deques elevados do chão
arenoso, a casa dialoga livremente com o
exterior. Os três volumes (e os elementos
estruturais) foram construídos em madeira
lamelada de pinho nórdico, com tratamento ignífugo e anti-xilófago, e oferecem
um ótimo conforto térmico. Apesar dos
contornos contemporâneos dos ripados e
dos jogos de sombra, há uma clara alusão
à arquitetura da região com a inclusão de
colmo e bracejo nos telhados. De realçar
que esta casa tem um índice de construção
muito baixo (85m²) em relação à área do
terreno (851m²), enfatizando o contacto
com a natureza. No que toca aos interiores, Cátia Alves interpretou na perfeição o
gosto e requisitos dos proprietários. “É um
casal descomplicado, com filhos e netos, e
a proprietária é professora de ioga...”. Um
dos aspetos sublinhados pela designer foi a
aplicação da filosofia Feng-shui no projeto
de interiores. “As camas estão viradas a
norte, colocaram-se plantas ao lado das
torneiras...” Na casa de banho da suíte o
lavatório ostenta um poema de Sophia de
Mello Breyner Andresen, que descreve o
‘espírito’ do Carvalhal: “Aqui nesta praia
onde não há nenhum vestígio de impureza,
aqui onde há somente ondas tombando
ininterruptamente, puro espaço e lúcida
unidade, aqui o tempo apaixonadamente
encontra a própria liberdade.”

No quarto de hóspedes, base
e colchão SPA Colmol, com
tecidos da Pedroso & Osório.
Mesas de cabeceira e candeeiros
Ana Lobo; na casa de banho,
com projeto de Cátia Alves,
caixas da Cierre, ambientadores
Millefiori e saboneteiras Umbra,
tudo na Best of Living
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shopping imensa liberdade
Jarro bicos
e copo, €20,70
e €6,80,
na Vista Alegre
Na suíte principal, cama lacada
a branco com base elevatória forrada
e colchão SPA Colmol, espelho lacado
branco, tecidos da colcha Pedroso
& Osório e candeeiros Ana Lobo,
tudo na Best of Living. A cómoda,
da proprietária, foi reciclada pelo
mesmo ateliê

Candeeiro
de teto
Random Light,
da Moooi,
a partir de €460,
na Best of Living
e Paris Sete

Espreguiçadeira
Sun, €79, na Casa

Na casa de banho, pormenor do
lavatório com poema, feito por medida.
Flores da Sia

Componibili,
da Kartell, a
partir €73 na
Best of Living
e QuartoSala

Tela impressa
Interior,
100x80cm,
€199,
na BoConcept

Candeeiro de mesa,
da Bloomingville,
€29, na Arboretto

Almofada
Emmie Kvist,
€9,99, na Ikea

Espreguiçadeira Sun,
€79, na Casa
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Poltrona Ektorp Tullsta,
€119,99, na Ikea

Castiçal branco,
da Bloomingville, €13,
na Arboretto
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Pesquisa Paula Araújo

Chaise-longue
Ektorp, €389, na Ikea

