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L O J A

Nesta propriedade singular, localizada na Quinta da Marinha, um resort no Estoril banhado pela
agradável costa atlântica, funcionalidade e soﬁsticação aliam-se na construção de um espaço
sereno, consagrado pelo sublime meio envolvente. Inserir “a casa dentro do mar” foi premissa
fundamental dos proprietários, encomendada ao estúdio de arquitectura e interiores Arq Tailor’s.
A profusão com o exterior concretiza-se através das enormes janelas envidraçadas, que
emolduram o cenário luxuriante e contribuem para uma forte amenidade visual. O projecto de
caixilharia foi, aliás, factor-chave na concepção da residência, pois “além de todas as suas
aberturas projectantes, automáticas, e sem caixilho aparente, permitiu ainda desenvolver dois
pisos completamente envidraçados sem caixilho à vista exterior e quase imperceptível no
interior”, conta-nos a arquitecta.
Mais do que transparência e conexão, é uma causa pautada pela elegância e contemporanedade. A
escolha de materiais como a madeira, o mármore ou o microcimento, todos harmoniosamente
integrados, reforça a necessidade de conexão com o meio envolvente ao longo de três pisos
distintos. Com efeito, cada andar foi cuidadosamente pensado para responder às diferentes
necessidades dos proprietários: no piso térreo, desvendamos as áreas sociais, um escritório, um
jardim interior, uma cozinha moderna com uma ilha central e quatro quartos enquanto que o
piso superior reúne os quartos principais - incluindo a generosa master suite - oferecendo vistas
desafogadas para o oceano Atlântico. Banhada por luz natural, a cave torna-se, ainda, o lugar
ideal para desfrutar de momentos de prazer, albergando piscina interior, spa, home cinema e um
apartamento para hóspedes com dois quartos, garagem e armazenamento.
Com um olhar no futuro, a residência reﬂecte ainda a crescente necessidade em atender a
factores sustentáveis, justiﬁcando a aposta em controladores de consumos energéticos ou ao
recurso a painéis solares para o aquecimento.

