Casa Golf, Algarve

Paraíso na natureza
A sul do país fomos encontrar um projeto de arquitetura
de interiores da Ding Dong, que resultou num refúgio
que não deixa ninguém indiferente.

A sala de estar exterior é uma
das grandes mais-valias desta
casa. A mesa de centro com
lareira integrada, especificamente
desenhada para esta sala ao ar livre,
cria um ambiente muito agradável
quando a temperatura arrefece
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O enorme tapete em tons contrastantes
é emoldurado pela seda que reveste as paredes, onde
se destacam quatro obras de Helena Almeida
O bom gosto ao serviço da decoração
A família proprietária deste maravilhoso espaço com 750
m2 estava à procura de uma casa que funcionasse como
uma espécie de retiro, de forma a conseguir fugir ao
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Na sala de estar com pé
direito duplo, os sofás em
formato de U são propícios
ao descanso e ao convívio
familiar. A piscina está
perfeitamente integrada na
natureza, proporcionando
uma agradável tarde de
banhos de sol e mergulhos
revigorantes

desassossego urbano. Um objetivo completamente realizado
ao encontrarem no sul do país uma propriedade de dimensão
generosa, na qual o atelier Ding Dong desenvolveu um projeto
de arquitetura de interiores com todas as comodidades
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À direita, podemos notar que o motivo do tapete do hall se repete na sala de estar, cujos
tons predominantes estão também presentes no par de cadeirões vintage. Sobre a consola
em ébano de Macassar encontra-se um apontamento floral numa jarra da Lalique e na
parede um espelho Sphere da Ding Dong. Em cima, a zona de jogos com uma mesa Woody
em carvalho lixiviado e laca branca e cadeiras com estofo Kravet

O hall de entrada funciona
como elo de ligação das

zonas sociais da casa

À esquerda, a antecâmara
da casa de banho social, onde,
junto à cadeira de acrílico,
se pode ver uma elegante
mesa de apoio Bond em raiz
de nogueira. Na parede,
é impossível ficar indiferente
à obra de Ricardo Pistola
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necessárias ao dia a dia de um casal empreendedor com dois
filhos, um rapaz e uma rapariga.
Nesta elegante casa, que se encontra dividida em três pisos,
apaixonamo-nos à primeira vista pelas duas magníficas salas
de exterior – uma de estar e outra de jantar – que recriam, na
perfeição, o ambiente de tranquilidade pretendido. Tranquilidade

igualmente conseguida junto à piscina que se prolonga na natureza
circundante. Por todo o espaço encontramos átrios de distribuição
generosos, com diferentes alturas e iluminação natural. Neste
verdadeiro paraíso, os proprietários têm a seu bel-prazer uma
enorme sala de estar com pé direito duplo, uma elegante sala de
jantar, uma sala de leitura, uma sala multimédia, cozinha equipada
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Na casa de
banho em
mármore stripe
grey, o destaque
vai para a
banqueta Lago
com estofo Jim
Thompson

Na master suite sobressai a cabeceira alta com tecido
Lelievre e a banqueta Heinz da Ding Dong. Os tons
sóbrios que revestem este espaço contrastam com a
irreverência do trabalho de Eduardo Bragança

O quarto do filho mais velho do casal
reveste-se de tons masculinos com uma
explosão de azul na zona da cama, em
que sobressai o divertido tecido Robert
Allen escolhido para a colcha. Sobre as
grandes mesas de cabeceira em aço inox
polido e laca branca, optou-se por ter dois
tipos de iluminação distinta, de um lado
suspensa e do outro de mesa
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A master suite abre-se
para a paisagem e o
cadeirão vintage em
palhinha com pelo de
cabra do Tibete convida
a relaxar e a sonhar
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Uma surpreendente
zona de relaxamento
e spa encabeçada por
duas fantásticas daybeds
Dallas, que contrastam
com o pavimento em
Bolon preto e o papel
de parede Mediterranea
da Fornasetti

Uma perspetiva da cozinha com móveis em carvalho natural
riscado e puxadores em latão escovado. De forma a ampliar
o espaço, foi colocado um enorme espelho de cristal

DING DONG –
ARQUITETURA & INTERIORES
Michael Miranda, arquiteto, Maria João
Gonçalves, designer, e Davide Gomes,
engenheiro, três amigos com formações
académicas e percursos de vida muito
diferenciados encontram-se e formam,
desde 2012, o núcleo duro do atelier Ding
Dong. Sediado na Foz do Porto, o atelier
está vocacionado para a criação de projetos
de arquitetura e interiores com atmosferas
intemporais. Da escala doméstica à dimensão
corporativa, a filosofia criativa deste atelier
mantém os mesmos princípios estruturantes.
A arquitetura, a arte contemporânea,
a música, o cinema e a moda fazem parte
do dia a dia desta equipa, constituindo
inspiração constante que se revela em
espaços cinematográficos criados para o
quotidiano. Cada projeto desenvolvido
persegue a harmonia das proporções na
arquitetura, o equilíbrio das formas e o uso
original e envolvente de matérias e cores.
Tel. 226 183 117 | www.dingdong.pt
38

Ao lado, a sala multimédia
em tons de cinza e
encarnado com paredes
revestidas a linho encerado.
Aqui, o destaque vai para
a mesa de centro Frankie
em capitonê, num
espaço que se pretende
descontraído e informal

com vinoteca, três suites familiares e duas suites para hóspedes,
todas elas equipadas com quartos de banho próprios. Existe,
ainda, um ginásio, um spa e, por fim, a garagem. Em relação à
decoração propriamente dita, a Ding Dong recorreu a diferentes
marcas internacionais, artistas contemporâneos e peças da autoria

do próprio atelier. Uma intervenção muito bem conseguida, que
foi ao encontro das exigências do cliente, e resultou num ambiente
com muito glamour de onde não apetece sair.
TEXTO: SANDRA CÁCERES MONTEIRO
FOTOS: PEDRO LOBO
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