Trade
\r't1-ritecturaIDesignIDecoraçãoILifesryleIArchitectureIDesigt IDecoration
Hrb

á
ffi

PÇ}

q<

§

t

i r{t

Ít

CASA D

r-

g
H

E

i

11;
f
r

'*

I

0001

1

fiilrrffillillillllIllilfi lil]flilililil

::Jr:

J

"--*\

<--_:=.,

h

-.-n-..
t"rr^ã.^'f#

I

i

t---=---

*4

«Quero entrar em casa e vê-la, sem coisas a mais». O
desejo pessoal do proprietário concretizou-se numa casa
com cerca de 2.600m'de área coberta sem um único degrau.

Todo o espaço da habitação, pavimentado com madeira,

é

conduzido através de vários corredores claros e amplos assinalados por algumas peças de arte que confluem em salas
grandes e luminosas. Entre os proprietários e

o arquitecto

houve uma sinergia constante e desse entendimento resultaram
espaços distintos, desde o hall de entrada com um pequeno

lago interior até à sala privada onde a família se recolhe na
intimidade. Nesse percurso é dado a conhecer um lado da
habitação mais sofisticado. Uma zona destinada a recepções
de cariz mais social. A sala de jantar principal, decorada com

algumas obras de arte, segue um estilo sóbrio e é apoiada

por uma cozinha totalmente equipada.
A decoração ficou a cargo da proprietâria e a escolha dos

quadros, das fotografias e esculturas faz-se no seio familiar.
Há elementos de várias nacionalidades: os quadros da sala
de estar, por exemplo, pertencem a um artista espanhol, os
sofás são de design americano e os candeeiros francês. É também notória uma clara influência orienral em algum mobiliário

ffis
e peças artísticas como é o caso de objectos em prata

com um trabalho de desenho minucioso oriundos da
Tailândia. Os tons pastel, com alguns apontamentos

le vermelho, contribuem para a construção harmoniosa
Jos ambientes extremamente iluminados por grandes
anelas que dão acesso directo ao jardim.

O outro lado da habitação, não menos distinto e
:om um extremo cuidado no design interior, é o espa-

:o de eleição dos proprietários. Os três quartos prin:rpais, todos com casa de banho privada, convergem
^um outro que privilegia a privacidade familiar. A pis-

: na interior permite o

acesso imediato ao relvado
-.uma das zonas laterais da casa. Com a sauna, ela

:ompõe

a parte nobre da

)-zer e à descontracção.
=srar é quase

habitação dedicada ao

A ligação à segunda sala de

imediata e aí predomina um design mais

:.scomprometido que convida ao relaxamento.
Em cada porta existe uma pequena obra de arte.
rlbolos recorrentes e de extremo detalhe, os puxadores

l'am concebidos pelo Arquitecto

Augusto

.sconcelos, autor de várias outras esculturas que
l',oâír1 a habitação.

Do dia para a noite a Casa de Casal

do Monte adquire umaluz distinta que
faz sobressair as formas e os estilos
minimais da arquitectura. A chama das
velas que se espalham um pouco por

toda a casa reforça o intimismo do
espaço interior e exterior. Num jogo de

cores, os tons pastel transfiguram-se
recriando novos ambientes.
Encimada numa montanha

junto

à

cidade berço da nacionalidade, a habitação é abraçada por uma vasta zona
de vegetação natural e relvada onde

se

descobre um pequeno lago natural.
Mais do que um refugio, a habitação
é a casa de todos os dias onde a sofisti-

cação está sempre ao serviço do confor-

to. É um

espaço idealizado em cada

pormenor, a escultura, a fotografta, até
mesmo a simples iluminação interior a

partir do chão, nada parece ter sido
deixado ao acaso.
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want to enter the house and see it,

without anyrhing else geming in the
wayrr. These personal wishes of the
owner were transformed into a house
with a built area of around 2600 square
metres, without a single step. All the living
area, with its wooden flooring, passes

through bright and spacious corridors
dotted wirh art pieces which flow into
large, luminous living rooms. A continual

interchange of ideas was enjoyed
between the owners and the architect,
with the close relarionship producing
distinctive areas, from the entrance hall
with its small interior lake to the privare
lounge for cosy family time.

Our tour of the house shows us its

more sophisticated side. An

area

designed for social garherings. The main
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. jec*r'ared !:i, val"imus

tt'üri<s oF ar"t, !"las ;rn

* :-ivir- ançi ls served [-.y a fuiiy eqr-ripped l';itchen.
"-::r:Ci clesign lva.s ci'lt:sen by rhe lady of, ti-r*

: :i:e rlri:ice ot

pairltinq.s, phorographs an':j

:, .--i3,ie *. f,anrily fl*el. Pieces cürfle ír*m vnrioLls
: :-e rii-tunes in the living,; rüüffi, I'or exainple, ar*
.'^ ai"fisl, the sof,as of,.Am eri*:an r*esign anci ri-:e

-- Franc*. üni*ntai influences are als* pre§eÍ"lt iÍ1
':-e Íurr:iture ancJ ârlistic pieces, inciilding t[x{r
. -- . rvcri<ed Thai silv*r" \,vare. Pasrei shad*s r't'ith
'' "ti c*ntribute t* th* l-larm*ni*r-ts cüfistrr'tr" riorl
- -enis lir by Iarge w'indov,'s of,fr:ring riirecr: aci-ss§
-
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.-- iisiii'tctive and wirh equal rai"e in terrns riíinte
. -.-. the *ther sicle a{ the hcuse is the c\n"ners'

:'râít af,the property.

The three rnain heclrcorns,

- :heir own bathrcom, meet in a flaurth, in an area
.,. :,-ivacy. -Ihe inda*r swimming po*l enj*ys dir*ct
- ^ io rhe lai,vi"t to the side cf t-lre house. T*gether
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with the sauna, it makes uP the property's leisure and
relaxation area. The second living room
is right nexr door, with irs casuar design, ideal
for chiiling
out.

Each door features a small worl< of art. Recurring
symbols of exrreme detail the door handles were designed by Augusto vasconcelos, author
of several other sculptures within the
ProPerry.
As day passes into night the casa de casal do
Monte ral<es on a distincrive Iighting causing
the forms and minimalist styles of its architecrure
ro srand out. The candle
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light appearing
throughout the house adds to the intimacy of the

formed as the day fades, creating a host of new
environments.
High on a mounrain next to the birth city of the
nation, the property is surrounded by a vast swathe
of vegetation and lawns, in which a lake can be
fou nd.

More than a refuge, this is a home where
sophistication and comfort go hand in hand. Creat
thoughr has been pur into every detail, every photo_
graph, every sculpture and even the simple up_lighring
in the floor... nothing has been left to chance.

