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SOFÁS, CHAISES LONGUES, LUZES, PADRÕES E VELUDOS
TENDÊNCIAS

LUXO  
E ESTILO
APARTAMENTOS 
NA CIDADE
ONDE A LUZ DÁ  
O AR DA SUA GRAÇA!

CASAS ONDE APETECE VIVER!CASAS ONDE APETECE VIVER!
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Nesta penthouse é como viver “nas 
alturas”. Um apartamento no último 
andar, espaços abertos, varandas, 
as melhores vistas para a cidade, 
com todas as comodidades, onde 
não falta uma piscina, perfeita 
para os dias de calor.

CASAS

UMA PENTHOUSE  
NA CIDADE!

Com cerca de 360 metros quadrados, esta penthouse, em Lisboa, tem uma vista 

magnífica para o golfe e para a cidade, onde não falta uma piscina no enorme terraço!
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SÍLVIA 
COSTA

A arquiteta de 
interiores, Sílvia Costa, 

apresenta projetos 
tailor made com um 

estilo contemporâneo  
e elegante com um 

toque de paixão  
em todos os detalhes

VIP ANUÁRIO ·  77
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CASAS

O terraço tem cerca de 180 metros quadrados  
e oferece uma vista fantástica sobre a cidade de Lisboa

m  apartamento T4 
foi transformado 
num belíssimo 
T3. Com uma 
área total de 360 
metros quadrados 
foram divididos 

ao meio: 180 metros 
foram enquadrados para a habitação e 
os outros 180 foram destinados para o 
grande terraço/cobertura, onde não 
falta até uma piscina maravilhosa e 
com uma vista fantástica para a cidade 
de Lisboa.

A primeira decisão para esta trans-
formação foi para fazer face às carac-
terísticas da família que iria viver na 
casa, ganhando desta forma uma zona 
social mais intimista.

Visto ser uma habitação permanen-
te, a arquiteta Sílvia Costa, apostou 
num bom ambiente social com áreas 
amplas e luminosas, onde tirou partido 
da luz e da vista desafogada para o 
verde do golfe e que respondesse a to-
das as valências exigidas a um apar-
tamento contemporâneo e citadino.

INTERIORES SÓBRIOS E NEUTROS
Os interiores foram pensados de uma 

forma sóbria e, como tal, foram deco-
rados sobretudo com cores neutras (al-
go transversal a todo o apartamento). 
Utilizaram-se alguns papéis de parede 
texturados, mas de forma discreta, e 
tudo pontuado com elementos decora-
tivos cuja cor e padrão contrastassem 
com essa neutralidade. Assim sendo, 
optou-se por materiais naturais e de 
qualidade como o linho, a lã, o latão, 
as sedas, os lacados e a pele. Como 
tudo foi pensado ao mais pequeno por-
menor e detalhe, o mobiliário foi dese-
nhado à exceção de algumas peças de 
autor como a cadeira em pele Dezza e 
a poltrona Frau.

U
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O pátio da casa, envolto  
num deck, foi pensado  

como uma sala dupla ao ar 
livre. Por isso, além da zona  
das refeições, há ainda uma 

área para estar com dois sofás
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CASAS

Os interiores foram pensados de uma forma sóbria  
e, como tal, foram decorados sobretudo com cores neutras

HALL DE ENTRADA

No hall de entrada as paredes foram 
todas forradas a espelho. Para este espa-
ço, optou-se por colocar uma consola 
forrada a pele de crocodilo em branco, 
um tapete em lã em harmonia com uma 
banqueta de tecido alinhado.

ZONA SOCIAL
A zona social da casa tem como base 

os tons cinza, que se encontram nos ta-
petes de lã, no papel de parede de seda 
e nos sofás em linho. Toda a neutralida-
de foi apenas quebrada com o uso da cor 
terracota nas almofadas de seda, nas 
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Visto ser uma habitação permanente, 
a arquiteta Sílvia Costa, apostou num bom 
ambiente social com áreas amplas e luminosas, 
onde tirou partido da luz e da vista 
desafogada para o verde do golfe e que 
respondesse a todas as valências exigidas  
a um apartamento contemporâneo e citadino.

A zona social tem  
como base os tons 

cinza, que se encontram 
nos tapetes de lã,  

no papel de parede de 
seda e nos sofás  

em linho. A neutralidade 
foi apenas quebrada 

com o uso da cor 
terracota na almofadas 
de seda, nas cadeiras  

e nos candeeiros
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Utilizaram-se papéis de parede texturados  
e elementos decorativos cuja cor e padrão  
contrastam com a neutralidade dos espaços
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CASAS
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cadeiras e nos candeeiros. Os tecidos 
usados pertencem às marcas Romo, Os-
borne & Little, Elitis. Os quadros são de 
Sofia Leitão e Calapez.

SUÍTE
Na suíte do casal a cabeceira de cama 

foi forrada a camurça cinzento-escuro, 
com perfis de apliques de leitura (porta 
romana) em latão. Os tecidos são da 
Ralph Lauren, Dedar e Jab.

QUARTO INFANTIL
O quarto das crianças foi forrado a pa-

pel de parede flamant, tecidos alinhados 
da Casamance. Uma parede foi coberta 
com espelho, onde foi colocada uma con-
sola de apoio em madeira. 

COBERTURA
Em relação à cobertura (terraço) 

optou-se por decorá-la com mobiliá-
rio da Dedon, perfeitos para o exte-
rior, e os tecidos das almofadas são 
da Designers Guild. 
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