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os arredores do grande Porto, um jovem casal
com dois filhos idealizou a sua casa de sonhos
numa encosta. Não sendo uma tarefa fácil, por
não quererem apenas mais uma casa normal, decidiram
contactar um gabinete de arquitectu ra, a Art' Cittá,
apresentado as suas ideias aos arquitectos Augusto Vasconcelos e ConÇalci Araújo. Estes, em visita ao local,
acharam o desafio extremamente aliciante: fazer uma
moradia sobre um declive acentuado, integrando as
enormes rochas graníticas que povoam o Iocal. A ideia
in icial foi, desde Iogo, em f azer contrastar as Iinhas
direitas da futura casa com o terreno irregular, mas ao
mesmo tempo combinando ambos, de modo a obter
uma perfeita combinação com a envolvente. As primeiras ideias agradaram desde Iogo aos seus clientes
que os incentivaram mesmo a continuar. Deste modo,
nasceram as formas geométricas e rectilíneas da casa,
projectando-se sobre o vazio e suspensa sobre as rochas do Iocal. Uma solução que passou pela construção num único bloco de concreto reforçado, onde a
parte suspensa se encontra assente em duas maciças
rochas de granito, utilizando técnicas de f ixação que
são utilizadas normalmente na construção de pontes.
Para o interior, o casal quis um piso em mezzanino,
que separasse as diferentes áreas da casa, sem o recurso a portas. A decoração reflecte um ambiente muito anos cinquenta, com um grande depuramento visual, que conjuga harmoniosamente formas clássicas
com o design mais moderno. A paleta de cores utilizada, reflectiu a envolvente natural, recaindo por isso
a escolha em tons de cinzento e verde. No exterior,
a arquitectura paisagística ficou a cargo de Brian
Skillman, resultando numa ainda maior integração,
f ruto da utilização de plantas e árvores da região.

*

t

Nas páginas anteriores,

as formas geométricas
da moradia

projectam-se
sobre o vazio da encosta,
dando um maior dramatismo
a todo o conjunto.
O aproveitamento
das enormes
rochas graníticas
serviu como

ponto de apoio da casa,
recorrendo a soluções
de engenharia
normalmente uti I i zadas
na construção de pontes.

A utilização de
paralelos de granito
para o pavimento exterior
e nos acessos à casa
revela o cuidado posto
na i ntegração paisagística.

NesÍas páginas,

o acentuado declive
onde se encontra a casa,
obrigou a soluções
imaginativas
para os arranjo exteriores.
Assim, com o recurso
a muretes e escadarias
em granito,
foram criados
pequenos jardins
a diferentes cotas,
onde plantas de flor
se combinam com árvores
como o pinheiro
e as oliveiras.
As rochas
que se encontram
pelo jardim
e as que sustentam
parcialmente a casa,
iuncionam como verdadeiras
esculturas naturais.
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Na página à esquerda,

plano e contíaplano dá sala de estar.

1 luminosidade é a nota dominante neste ambiente,
iacilitada pelas duas "paredes em vidro,, opostas,
uma abrindo-se para o jardim japonês e a outra
para a espectacular paisagem da encosta e do vale.
,\ geometria exterior encontra-se presente também
na decoração do interior, nas formas dos sofás
e nos volumes das mesas de apoio e dos candeeiros,
umas vezes quadrangulares outras vezes cilíndricas.
Na parede, quadro de Julião Sarmento,
dimensões 215x295 cm,
intitulado "Deviant Feminity", de 2002.

Nesúa página,

sala de jantar e sala de estar,
localizadas no piso intermédio.
Novamente uma parede em vidro
abre-se para a paisagem exterior.
Destaque para uma mesa lsamu Nogushi
ladeada por duas confortáveis cadéiras
e pelo candeeiro de pé alto.
Na parede, fotograíia a cores de Laura Torrado,
"Tormenta en los ojos", de 1999, sobre metacrilato.
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Em cima,

Corredor e escadaria que fazem a ligação visual
entre os pisos e que dão acesso ao mezzanino.
Destaque para um original
candeeiro de tecto de forma esférica,
e para o espelho fumado
que duplica visualmente o espaço.
Escultura em raíz de nogueira.....

À esquerda,
a sala de jantar vista da escadaria de acesso ao mezzanino.
Sobre o aparador, fotografia colada sobre alumínio
de Jean-BaPtiste HuYnh,
intitulada "Feuille rouge", de 2002.

Na página à direita,
a ambiência única do mezzanino.
Aqui vive-se um iogo
de volumes e de transparências,
dadas pelos sofás,
pelas pratelei ras perfeitamente si métricas,
pelos candeeiros, pelas mesas
e pela enorme parede de vidro
aberta à paisagem exterior
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Na página à esquerda,
o lavabo social.
Um jogo de formas e volumes,
realçados pelo espelho de parede
e pelo espelho fumado do tecto,
que prolonga visual mente
as paredes em travertino polido.
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Nesfa página,
a suite principal,
-.: -§e encontra sobre uma das partes suspensas da casa.
--.:-çA de banho encontra-se revestida a travertino polido,
sendo dominada pelo espelho
sobre a bancada maciça do lavatório.
qLt arto, formas e cores complementam-se naturalmente
num jogo de texturas que encontra eco
na paisagem envolvente.
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