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viver 
no palácio
A mistura de épocas encontra-se bem refletida no 
trabalho de interiores levado a cabo pelo atelier Pierattelli 
Architetture neste apartamento, inserido num ‘palazzo’  
do século XV, em Florença. Lema, Poltrona Frau, Knoll ou 
Flos são algumas das marcas que aqui podemos encontrar, 
em diálogo com os frescos e os tetos de madeira ou o piso 
original, típico da região. FOTOGRAFIA: IURI NICCOLAI  TEXTO: ISABEL FIGUEIREDO
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Cores arrojadas, soluções à medida, materiais natu-
rais e peças de design são os protagonistas neste 
restyling que pretende preservar o encanto do local 

e a sua história. Uma história antiga, em Florença, agora 
reanimada. Todo o charme deste antigo palácio foi preser-
vado, e agora enaltecido, por via de interiores generosos, 
materiais locais, tetos com frescos ornamentados em diá-
logo com trabalhos contemporâneos, como o são as foto-
grafias de assinatura e as peças de design de excelência. 
A história acontece em Borgo San Frediano, o bairro de Flo-
rença que fica do outro lado do rio Arno, o Oltrarno, eleito 
um dos mais bonitos do mundo com as suas ruas estreitas 
e uma mão-cheia de pequenas oficinas artesanais, novos 
bares, boutiques e restaurantes. Aqui, o atelier Pierattelli 
Architetture deu nova vida a um apartamento de 240m2 
e conseguiu garantir um ambiente elegante, funcional, de 
boas-vindas, que reflete a identidade e o ecletismo do lo-
cal. Cores quentes e ousadas, soluções artesanais feitas 
sob medida e materiais naturais definem os seus interio-
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res, onde os tons neutros das paredes contrastam com as 
nuances dos tetos pintados. As importantes obras de arte 
existentes, como os tetos trabalhados de madeira e os fres-
cos, agregam valor a toda a casa e testemunham a sua 
longa história. O apartamento tem uma ampla sala de estar 
relacionada com a cozinha e a sala de jantar e uma área de 
dormir mais isolada.
Espaçoso e cheio de luz, as boas-vindas acontecem no hall 
de entrada, feito de raiz durante o processo de restyling, e 
é definido pelo piso de carvalho com desenho canelado, 
efeito que torna a área ainda mais especial. A linha curva 
do painel-divisória de madeira continua em toda a área de 
estar, por via da escolha dos móveis, como o sofá modular 

semicircular em bege Venise, desenhado por Gabriele & 
Oscar Buratti para a Lema, em diálogo com as linhas sua-
ves das duas poltronas Archibald, da Poltrona Frau, com 
design de Jean-Marie Massaud. A estante foi projetada 
pelos arquitetos e trabalhada artesanalmente, em nogueira 
Canaletto e carvalho-mel, e o móvel de TV suspenso é da 
Lema. Para reforçar a sensação de aconchego e “abraçar” 
os vários elementos presentes, os arquitetos desenharam 
um tapete circular de grande impacto visual, feito no Pa-
quistão, que também articula as várias cores em exposição, 
das nuances de azuis e laranjas aos beges suaves.
As duas aberturas da sala de estar conduzem à sala de jan-
tar com uma cozinha aberta. A sala reflete um estilo sofisti-

cado e um sentido de compostura, e é mobilada com peças 
de design icónicas, como a mesa de jantar oval Tulip, com 
tampo de mármore, desenhada por Eero Saarinen, rodeada 
pela cadeira Platner de Warren Platner, ambas para a Knoll. 
A área de jantar é iluminada pelo candeeiro de suspensão 
dourado Skygarden, de Marcel Wanders para a Flos, mar-
ca também representada pelos dois IC Lights pretos, do 
designer cipriota Michael Anastassiades, produzidos pela 
Elmar, que iluminam a ilha da cozinha – com desenho dos 
arquitetos e acabamento em nogueira e tampo de traverti-
no, feita por um artesão local. Esta é realçada pelo verme-
lho dos bancos Archibald da Poltrona Frau.
O elemento característico dos quartos, um principal e um 
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outro reservado aos hóspedes, é a cabeceira de nogueira 
Canaletto desenhada à medida, que separa a área de dor-
mir do closet, onde foi colocada uma cómoda com várias 
gavetas. O apartamento tem ainda um escritório e duas ca-
sas de banho, que apresentam diferentes tipos de traverti-
no – clássico, para o espaço de banho principal, e azul luar, 
para o destinado aos hóspedes – totalmente reformados 
pelos arquitetos. No segundo piso encontra-se um banho 
turco, acedido através de uma escada caracol em ‘pietra’ 
serena, elemento original do apartamento.
Em toda a casa, destaca-se o piso original em terracota tos-
cana, com os seus tons avermelhados que unificam e aque-
cem os espaços, e há fotografias artísticas do francês Hervé 
Saint Hélier penduradas em vários pontos das paredes.  
Com forte vocação empresarial, o Pierattelli Architetture co-
meçou por especializar-se no projeto de escritórios e ban-
cos, mas ao longo dos anos a atividade do atelier expan-
diu-se para os setores de hotelaria, residencial e design 
de produto. A sustentabilidade é o valor fundamental do 
trabalho de design do coletivo italiano, desenvolvido com 
base na consciência de que uma abordagem verde não é 
apenas eticamente necessária, mas também um motor de 
crescimento económico para os negócios. 


