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Esta é a casa de férias e de fi m de semana de um jovem casal, na 
Ericeira. Distribuída por dois pisos, com um total de 350 m2, esta 

casa remete para uma ligação inequívoca com o mar e o ambiente 
onde se insere. O Atelier Sílvia Costa foi o responsável pela leveza 

e intemporalidade de todo o projeto

CASA DE FÉRIAS, ERICEIRA

O MAR COMO 
INSPIRAÇÃO
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SOFÁ EM LINHO COM UMA  
TEXTURA GROSSA, COM 

ALMOFADAS DE VÁRIOS PADRÕES 
DA ZINC E DESIGNERS GUILD.  

A MESA DE CENTRO É EM 
CARVALHO NATURAL

O recanto de trabalho é dominado por uma secretária em carvalho  
e tampo lacado a azul e pela estante desenhada pelo atelier.  
Os cadeirões que dividem a zona de trabalho com a de estar são  
em palha natural. 
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Com o objetivo de criar um espaço confortável que pudesse 
ser usado durante todo o ano, Sílvia Costa inspirou-se na 
proximidade do mar para dar vida a esta casa, com dois 
pisos e um total de 350 m2 (220 m2 em quartos, salas e 
cozinha e 130 m2 de terraços).
Ao entrar na casa é impossível que passe despercebida a 

forte relação do interior com o exterior. A proximidade ao mar fez com 
que a casa fosse pensada e virada para a paisagem. O objetivo foi criar 
um espaço confortável que fosse usado durante todo o ano. Que fosse 
descontraído, sóbrio, intemporal e descomplicado.

Os materiais usados recaíram nas texturas naturais, linho, algodões, 
madeiras e palhas. O uso destes materiais é uma mais-valia no que à 
durabilidade diz respeito, assim como no conforto e na tonalidade das 
cores neutras. 
Foi usada uma base branca em toda a casa, linhas retas que contras-
tam com as curvas e irregularidades dos materiais naturais. Contudo, 
a cor azul é a que se destaca nos apontamentos da decoração.
As peças de mobiliário são maioritariamente desenhadas pelo atelier 
e todas as peças decorativas foram selecionadas cuidadosamente 
também pelo atelier.
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A distribuição do mobiliário foi feita com base nas premissas e vivên-
cias do casal. Era fundamental que a zona social (piso térreo) consi-
derasse as várias zonas integradas (zona de estar, sala de refeições, 
cozinha e exterior), pois o casal gosta de receber em casa. Foram usa-
dos padrões nas almofadas do sofá e num painel decorativo na zona 
de refeições.
No piso dos quartos, todos eles têm em comum padrões com riscas, 
seja no papel de parede, nas almofadas ou no trabalhado do tapete. 
Como requisito, a suite principal tinha de ter o mar como cenário de 
fundo.
Este projeto resultou, definitivamente, na casa de férias para onde 
apetece fugir o ano inteiro!  n

WC SOCIAL
Sobre o móvel lacado a branco um lavatório irregular de 

madeira natural. Espelho redondo com moldura em palha. 
Paredes forradas a palhinha Phillip Jeffries.

SALA DE JANTAR
MESA DE REFEIÇÕES EM 
CARVALHO NATURAL, 
CADEIRAS DESENHADAS POR 
SÍLVIA COSTA COM PELO DA 
NORMANDIA E CANDEEIROS 
EM PALHINHA. PAREDE COM 
PAINEL SANTORINI,  
DA ELITIS. APARADOR LACADO 
A BRANCO COM PORTAS EM 
PALHINHA. NO EXTERIOR, 
MESA DE REFEIÇÕES  
EM TECA
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NA PAREDE DE LIGAÇÃO  
ENTRE A SALA DE ESTAR E A 
COZINHA FORAM COLOCADAS 
DUAS PRANCHAS DE MADEIRA 
DECORATIVAS 
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A cozinha totalmente 
branca contrasta na 

perfeição com os elementos 
de tom natural. Os bancos 
são em carvalho e assento 

em corda e o candeeiro 
de suspensão em folha de 

madeira. Para as cortinas, o 
atelier usou o linho.

Bancos em 
madeira 
maciça e 
macramé 
com 
apontamento 
de palha 
natural 
dão vida às 
escadas de 
acesso ao 
piso superior
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QUARTO PRINCIPAL
O quarto principal foi desenhado em direção ao mar, 

para que possam usufruir da vista. Os tons claros e 
suaves são a nota dominante nos tecidos de Pierre 

Frey e de Christopher Farr. A cabeceira de cama 
forrada a linho é da Romo, e tem incorporados os 
apliques da Baulmann Leuchten. Em toda a altura 
ficou uma estante lacada a branco, desenhada por 
Sílvia Costa. Os elementos naturais foram trazidos 
pelos troncos que fazem de mesas de cabeceira e 

pelos cestos decorativos da parede.
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QUARTO DE VISITAS
A tranquilidade é feita pelos 
tons neutros dos linhos, 
tanto no papel de parede 
como nas almofadas (tecidos 
de Pierre Frey e Christopher 
Farr). As cabeceiras, em 
forma de tenda de praia, são 
num tecido azul da Designers 
Guild. Do mesmo tom foram 
feitas as mesas de cabeceira 
com palhinha na frente das 
gavetas. Ao fundo da cama 
banquetas são em madeira 
natural.
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O atelier com mais de 15 anos de experiência conta com uma 
equipa de profissionais altamente especializados e criativos. 
Da escala doméstica à dimensão corporativa, a filosofia 
criativa do atelier é de projetar interiores transversais 
às tendências com carácter contemporâneo, exclusivo e 
intemporal.
Na criação de projetos taylor-made, o principal objetivo 
passa pela satisfação do cliente, estudando caso a caso 
e apresentando a solução que mais se adequa, através de 
peças de mobiliário e interiores específicos e únicos. 
Rua da Junqueira 231 | 1300-338 Lisboa
geral@silviacosta.com.pt | silviacosta.com.pt

SILVIA COSTA – 
ARQUITECTURA 
DE INTERIORES

QUARTO DO BELICHE
Beliche lacado a branco com a 

particularidade de ser cama de casal em 
baixo e de solteiro em cima. Cadeira de 

baloiço em verga com coxim em linho branco. 
O papel de parede às riscas é da Sandberg 
e os tecidos de algodão de padrão vichy e 

riscas são da Ashley Wilde.
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