CONFORTO

Estoril

LUXO
INTEMPORAL

Apartamento de 170m 2 , com
terraço, mar a perder de vista
e decoração com assinatura
de Cristina Jorge de Carvalho.
Por: Patrícia Rocha FOTOS: Montse Garriga

40

CARAS DECORAÇÃO JANEIRO 2020

JANEIRO 2020 CARAS DECORAÇÃO

41

MAR À VISTA Chaise-longue
em pele da Living Divani,
Candeeiro de pé da DCW
Éditions, cadeirão CH25,
de Hans J. Wegner. Mesa
de centro, estantes e tapete
com desenho de Cristina
Jorge de Carvalho.
ESTAR Quadro Les Mots,
de João Louro. Poltrona Elda,
de Joe Colombo, candeeiro
de chão Stylus, da Flos, e mesa
de apoio de Eero Saarinen.
REFEIÇÕES Mesa da Knoll
e cadeiras de Hans J. Wegner.
Sideboard e candeeiro
desenhados por Cristina
Jorge de Carvalho.
Quadro de Pedro Casqueiro.

Espaçoso, luminoso e moderno. Estas foram as palavras-chave
que estiveram na origem deste projeto intemporal e contemporâneo
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SALA Na área de estar, sofá
desenhado por Cristina Jorge
de Carvalho. Na parede,
obra Quadro Dois Barcos,
de Luís Paulo Costa.
LIGAÇÕES Mesa de apoio
em madeira, da Carl Hansen
& Søn, e modelo U Side Table,
em latão e vidro preto, de
Cristina Jorge de Carvalho –
Furniture Collection.
Jarras vintage em cerâmica,
do CJC Showroom
(cjc-interiordesign.com).
COZINHA Totalmente branca,
dos armários ao pavimento.
A bancada também convida
ao convívio e às pequenas
refeições, com bancos
Bertoia, de Harry Bertoia.

As impressionantes obras de arte de artistas portugueses contemporâneos
presentes em todo o apartamento conferem notas de cor distintas
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QUARTO Quadro Histoire d'O,
de João Louro. Cabeceira
de cama em pele, ladeada
por mesas desenhadas por
Cristina Jorge de Carvalho
e candeeiros de Vico
Magistretti e Fritz Hansen.
AOS PÉS DA CAMA Cadeirão
da Poltrona Frau e candeeiro
de pé da Gubi. Cómoda
e candeeiro de mesa com
desenho de Cristina Jorge
de Carvalho. Quadro Une
Saison En Efer, de João Louro.
TERRAÇO Mesa de refeições
de Eero Saarinen e cadeiras
de Harry Bertoia.
Na zona de estar, mobiliário
de exterior da Roda.

O apartamento, retiro de férias dos seus proprietários, conta com vistas
intermináveis para o oceano e terraço, de 55m2, que convida a estar

A

partamento de 170m², no Estoril, com vista
para o mar, terraço de 55m² e projeto de
decoração de Cristina Jorge de Carvalho, que
concebeu o espaço a pensar nos proprietários,
"um casal brasileiro que encontrou em Portugal
o retiro perfeito para as suas férias", conta a
designer de interiores. "Foram feitas duas alterações importantes ao nível da arquitetura
de interiores, com resultados notáveis: a parede
original que separava o hall da sala de estar e
jantar foi substituída por uma estrutura rotativa sofisticada, em latão e aço inox. Este novo
elemento separa fisicamente os dois espaços
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quando fechado e, quando aberto, abre o espaço e inunda-o de luz. Com a impressionante
vista do oceano em mente, foi criada uma parede em espelho no bar", continua. "A paleta
de cores é suave e confortável, do taupe ao
bege, com apontamentos em preto, a reforçar
a modernidade do apartamento. As obras de
arte de artistas portugueses contemporâneos
conferem notas de cor distintas", remata a profissional, que recorreu a mobiliário da Cristina
Jorge de Carvalho — Furniture Collection, peças produzidas em exclusivo para o projeto, e
clássicos do design.
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