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REMODELAÇÃO

VIRAR A PÁGINA
Monte estoril A designer de interiores Sílvia Costa chamou  

a si a modernização de um apartamento  
instalado num chalet centenário propriedade  

de um casal oriundo do Brasil.
Por: Teresa Mafalda FOTOS: Francisco de Almeida Dias

SALA Mesa de refeições, 
aparadores e mesa lateral  

ao cadeirão (Ermes,  
da MisuraEmme) desenhados  

por Sílvia Costa. Cadeiras  
do designer Warren Platner. 
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Jantar Sala a gozar de 
intensa luz, com destaque 
para os dois aparadores 

encarnados, com desenho 
de Sílvia Costa, junto  
à janela. Em cada um, 
e entre outras peças, 
regista-se a presença  

de um par de candeeiros 
Atollo, da Oluce.

U
m projeto no Estoril a cargo da designer de interiores Sílvia 
Costa, que recuperou um apartamento instalado num antigo 
chalet, construção centenária típica da região. Modernizar 
os interiores e ao mesmo tempo manter a traça arquitetó-

nica ‘apalaçada’ original foram os principais objetivos da intervenção. 
Propriedade de um casal brasileiro, a casa, com 140m², necessitava de ser 
adequada às exigências do novo milénio. O desafio foi transformá-la num 
espaço mais contemporâneo e tranquilo, onde o casal pudesse desfrutar 
de agradáveis dias de lazer. E para dar resposta a estes desejos Sílvia 
Costa privilegiou uma base de cores neutras, entre os cinzas e os beges, 
contrastando aqui e ali com apontamentos mais quentes, como o caso de 
algumas peças de mobiliário encarnadas e almofadas com esta mesma 
cor. Os tons laranja e salmão, presentes em alguns objetos, cumprem 
também esse objetivo. Com a intervenção, a casa ganhou luminosidade 
e tornou-se mais funcional e organizada. Materiais como as madeiras, 
os lacados e até as pedras naturais potenciam o conforto, mas também 
facilitam a sua manutenção. Já os têxteis, entre linhos e veludos de vários 
editores (Pierre Frey, Romo e Pepe Penalvez), contribuem para a marca 
de intemporalidade que se quis associar a todo este projeto.

Detalhes Vista da 
bancada da cozinha 
para as escadas, em 
nogueira e prumos 

(guarda das escadas) 
em ferro preto.

Autora Sílvia 
Costa foi a designer 

de interiores 
responsável pela 

requalificação deste 
apartamento no 
Monte Estoril. 
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SALA COMUM Vista da cozinha integrada com a sala. Pavimento e bancada  
em mármore Calacatta. A base branca presente nos armários e pavimento  

desta cozinha potencia a luminosidade no espaço.

Sílvia Costa concebeu este projeto  
a pensar nos proprietários,  

um casal que encontrou aqui um lugar 
tranquilo para dias de descanso

Pormenores Detalhe do sofá, desenhado 
por Sílvia Costa com tecido da Romo. Almofadas 

com tecidos da Hermès e Dedar. Ao fundo, 
bancos Mind, da Johanson, com tecido da Romo.
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ESCRITÓRIO Estante lacada a branco com perfis  
em inox polido, secretária em nogueira e candeeiro  

são peças desenhadas pela responsável por este projeto.
CASA DE BANHO Móveis lacados a branco com tampo em pedra.  

Cortinado em linho, cadeira Platner e mesa/banco em cortina. Tapete Kilim.

Neste projeto há peças de autor, mas a maior  
parte do mobiliário foi desenhado 

propositadamente para o apartamento
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Quarto Sobre a cama, colcha  
em linho branco, tapa-pés  

em espiando e tecidos da Dedar. 
Mesa de cabeceira com palhinha.  

A ladear a cama, apliques Tolomeo, 
da Artemide. No teto, candeeiro 

Mesh, da Luceplan.

.

QUARTO  
De Hóspedes 
Tecidos da Pierre 

Frey, Romo e Pepe 
Penalvez. Tapete 

Kilim. Banquetas com 
desenho de Sílvia 

Costa e tecidos Pepe 
Penalvez. Candeeiro 

de teto Pirce,  
da Artemide.

Detalhes Mesa de 
cabeceira e cabeceira 
de cama desenhadas 

por Sílvia Costa. 
Almofadas com 

tecidos da Pierre 
Frey, Romo e Pepe 

Penalvez.

A paleta base de cor é suave,  
com apontamentos  

contrastantes em tons  
quentes, entre o laranja  

e o salmão


