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Na página ao lado, várias perspectivas
exteriores da casa, com destaque para
a entrada. Em baixo, um detalhe da sala de

iantar onde se evidencia uma fotografia de Jean-
-Baptiste Huynh. Nesta página, em cima, uma
zona de estar e uma zona de circulação com
mesa de apoio de Hervé van der Straeten
e candeeiro de suspensão de Tom Dixon.
Em baixo, perspectiva geral da sala de estar
decorada com mobiliário da Oito em Ponto
e. ao fundo, um quadro de Julião Sarmento.

LEI DA
GRA/IDADE
A irregularidade da paisagem
sugeria a linearidade da arquiteCura
mas nada fazia adivinhar uma casa
que desaÍiasse a gravidade.

ocahzada nos arredores do Porto, esta casa é um perfeito
exercício de equilíbrio. A sua força, a sua beleza e a sua
identidade nascem dessa difícil mas preciosa harmonia
entre opostos e nem sequer é preciso um diploma em

arquitectura ou uma sensibilidade especial para perceber que ali
se escondem múltiplas especificidades. Basta um primeiro olhar
para sentir a imponência e absorver os contrastes que Çomeçam
logo ali, à chegada, ainda no exterior.

Instalada numa encosta íngreme, a casa foi edificada sobre as
formações rochosas que dominam apaisagem desta região do Norte
do país. As pedras grandes e aparentemente rolantes não seriam à
partida um habitat desejado, mas o engenho da equipa de arquitec-
tos encarregou-se de desconstruir o pressuposto e criar um verda-
deiro lar. De onde surgiu a ideia e aindahoje um mistério, confessa
o arquitecto Gonçalo Araújo que, juntamente com o arquitecto
Augusto Vasconcelos, assina a autoria do projecto... mas é certo
que foi a morfologia do terreno a sugerir o formato da construção:
uma casa de linhas puras que contrastam com a irregularidade da
paisagem, rica em formas e texturas. Ainda assim, os arquitectos
do gabinete Art'cittá arriscam uma teoria: 'Alguns metros acima
deste terreno, as pessoas mantêm o hábito de pintar as bolas de gra-

nito do monte com tinta branca,
como forma de pagamento de pro-
messas. Às tantas é o próprio local
que gera ideias malucas".

Neste caso, a ideia maluca traduz-
-se num imponente elemento de
betão que não tempropriamente uma
fachada ou uma zofia de traseiras,
mas que se desenvolve em dois cor-
pos distintos e paralelos, forrados
com placas de mármore e granito
grampeadas. Um deles é ocupado
pelas áreas diurnas, outropelas áreas

nocturnas e as duas surgem ligadas
por uma zor.a de estar completa-
mente envidraçada, que deixa absor-
ver a luminosidade envolvente e

estabelece a desejada comunicação
entre interior e exterior. Porque, afi-
nal, é de fora que chega a inspiração
que se respira 1á dentro.

Devido à inclinação do terreno, o
piso zero surge quase semienterrado
e é aí que se descobremagaragem, D
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alavandaria, o ginásio e o salão de jogos, criado a pensar nas neces-
sidades dos dois filhos do casal. Já no primeiro piso encontra-se a

cozinha (com uma zona dedicada aos pequenos-almoços e refei-
ções mais leves), as zonas de estar e os quartos, todos eles equipa-
dos com casa de banho privativa. A madeira de sucupira, o vidro e
o mármore travertino são os materiais dominantes.

"Na verdade, são quase quatro pisos, separados em dois pisos e

dois meios pisos", especificam Artur Miranda e Jacques Bec, da

Oíto em Ponto, a empresa responsável pelos interiores. Passemos

à descrição: 'A zona social é ampla, com um grande hall de entra-
da, sala de café, sala de estar, sala de jantar e umafamily room.
Tem quatro quartos, um escritório e uma grande garrafeira. As
próprias zoflas de circulação são grandes e arejadas, com terra-
ços e escadas que abrangem dois e três pisos, fazendo várias altu-
ras de pé-direito". O suficiente para perceber que não faltou esna-

ço para dar asas à imaginação.
A semelhança do que havia

acontecido na fase da construção,
também na decoração os interve-
nientes tiveram çarta branca. "O
contacto surgiu já numa fase
quase de acabamentos. Por isso,
a intervenção na arquitectura cin-
giu-se a intervenção na cor inte-
rior, iluminaçào e acabamentos
nas casas de banho. No geral, esta-

va muito coerente", recordam
para explicar que, na verdade, o
que se fez aníyel de interiores foi
prolongar a filosofia do exterior.
Como a casa tinha muitas abertu-
ras e transparências, a equipa da

Oito em Ponto optou por "usar
texturas e materiais minerais, bem

Nesta página, a sala de jantar
e um detalhe de uma peça

decorativa feita em pasta

de vldro por Nuno Fitz. Em

baixo, um dos recantos sociais
decorado com mobiliário
da Oito em Ponto e mesa

de apoio de Noguchi;na parede,
um quadro de Cristina Leite,
em resina de poliéster.
Na página ao lado, outra zona
de estar com mobiliário Oito

em Ponto e vista panorâmica.
como tons dapaisagem envolven- \
te: o granito, o musgo, os troncos A SEMELHANÇA
de eucaliptos, o ceu...". r

Eporque".rn Jrormenorfoi DO QUE HAVIA
descurado, também o mobiliário ACCNTECIDO
se inscreve nesta linguagem simul-
taneamente orgânica e contempo- NA FAS E DA
rânea. A grande maioria das peças CO N STRU ÇÃO,
algumas delas propositadamente TAM BEM NA
para este espaço. Mas encontram- DECCRAÇÃC
-se também peças clássicas de
mobiliário do século XX (Nogu I-|VERAM CARTA
chi, Platner, Saarinen), algumas BRANCA.
peças vintage e ainda obras de arte

assinadas por artistas como Herve van der Straeten, Julião Sarmento,
Cristina Leite, Jonathan Adler e Jean-Baptiste Huynn. O resultado?
"IJma certa nobrezanattral, desprovida de ostentação e que sugere
uma atitude muito contemporàrrea", respondem. Ou seja, uma casa

que é o prolongamento natural da personalidade dos seus habitan-
tes. Como sempre deveria ser. r Rita Lúcio Martins
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