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SEM SEGREDOS 

SALA Sofá modular, em tecido 
bo?lc/.; branco, concebido à medida 
para o projeto, e peças em madeira 
de tília maciça, caso (I() candeeiro 
e da mesa de centri), com desenho 

de Dino Gonçalves. 
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FUNCHAL, MADEIRA 

BASE INTMPORAL 
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INTERIORES ABERTOS AO CONFORTO COM PALETA 

NEUTRA, PEÇAS FEITAS À MEDIDA E ESCOLHAS SEGURAS. 

PROJETO ASSINADO POR DINO GONÇALVES. 

POR: PATRÍCIA ROCHA FOTOS: NUNO ANDRADE/WOODLAND STUDIO 
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RESPONSÁVEL 
O arquiteto e 
designer de 

interiores Dino 
Gonçalves assina 
a decoração deste 

apartamento, 
localizado no 

centro do Funchal 
e inserido no novo 

empreendimento de 
luxo Savoy Residence 

Insular, do grupo 
AFA, com projeto de 

arquitetura do Atelier 
RH+ Arquitectos. 

ESTAR Mesa 
de apoio e daybed 

pertencentes à 
Coleção Aquarela, 

composta por peças 
únicas, em bambu 

e palha, feitas à mão 
e desenhadas 

por Dino Gonçalves. 

REFEIÇÕES Cozinha 
integrada na área de 
refeições. A harmonia 

entre tons claros 
e materiais eleitos 
reforça a unidade 

visual. Mobiliário e 
iluminação do Studio 

Dino Gonçalves. 
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No centro do Funchal, inseri-
do no novo empreendimen-
to de luxo Savoy Residence 
Insular, do grupo AFA, com 

projeto de arquitetura do Atelier RH+ 
Arquitectos, este apartamento, com três 
quartos, todos eles em suíte, conta com 
vista desafogada para o mar, a serra e toda 
a envolvência urbana, bem como decoração 
assinada por Dino Gonçalves. "As cores e 
os materiais escolhidos estendem-se, de 
forma uniforme, a toda a casa, isto é, as 
cortinas usadas na sala são iguais às elei-
tas para os quartos, tal como os tapetes, 
entre outros elementos, criando harmonia 
e unindo visualmente os diferentes espaços 
como um todo", diz o arquiteto e designer 
de interiores. "Toda a iluminação foi cui-

 

dadosamente estudada, resultando numa 
imagem de 'galeria de arte' e em ambientes 
elegantes, com a luz focada nos detalhes", 
prossegue. Entre o mobiliário, com a as-
sinatura do Studio Dino Gonçalves (stu-
diodinogoncalves.com), o responsável 
pelo projeto destaca as peças da Coleção 
Aquarela, em bambu e palha, feitas à mão 
e desenhadas por Dino Gonçalves, e o sofá 
modular, em tecido bouclé branco, con-
cebido à medida. Mas não só. "Uma nota 
especial para as peças em madeira de tília, 
como é o caso das mesas de centro coloca-
das na sala e dos candeeiros com estrutura 
de madeira maciça... Sendo rara, a madeira 
de tília veio de casas destruídas e antigas 
e foi adaptada a peças e mobiliário com 
desenho único e exclusivo." ■ 
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COZINHA Moderna 
e funcional, projetada 

pelo Atelier RH+ 
Arquitectos. Ilha 

com bancada para 
pequenas refeições, 

privilegiando 
o convívio e a 
praticidade. 

AO TRABALHO 
Recanto composto 

por cadeira e 
secretária, com 

cavaletes em bambu, 
do Studio Dino 

Gonçalves. O espelho 
ajuda à sensação de 

profundidade. 
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INTEGRAÇÃO As escolhas 
de Dino Gonçalves (lustre, mesa) 
`quebram' a aparente monotonia 
do ambiente e a predominância 

de linhas retas e tons claros. 
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SUÍTE A seleção de 
texturas, madeiras e tons 

claros, valorizada pela 
luz natural que entra no 
ambiente, traz conforto 
e tranquilidade a uma 

atmosfera descontraída, 
sóbria, e elegante. Tudo do 

Studio Dino Gonçalves. 
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LIGAÇÕES Na área de duche, 
revestida a pedra mármore aplicada 

em dois tons, a extensão de vidro 
transparente oferece vista para 

o quarto e tanto liga como separa 
os dois ambientes. A cortina, 

quando corrida, garante a privacidade 
caso esta seja necessária. 

REFLEXOS "No quarto foi 
estrategicamente colocado 

um grande espelho, que tem 
as medidas exatas da cama, 

por forma a aumentar o espaço 
visual e criar uma ilusão de ótica", 

conta Dino Gonçalves. 

"AS CORTINAS DA SALA SÃO IGUAIS ÀS ELEITAS 

PARA OS QUARTOS, TAL COMO OS TAPETES, 

CRIANDO HARMONIA E UNINDO VISUALMENTE 

OS DIFERENTES ESPAÇOS COMO UM TODO" 


