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Um dia de cada vez. Viagens por lugares 
e histórias que nos incitam a abrandar, 
mantendo o alento e a inspiração para 

abraçarmos o dia de amanhã. 

   Em destaque: Uma viagem por 
 MARROCOS

One day at a time. Journeys through places 
and stories that encourage us to slow down, 

keeping up our spirits and inspiring us to 
embrace tomorrow.

Featuring: A trip through 
MOROCCO





3, 2, 1… Uma contagem regressiva seguida de uma inspiração e expiração diante do 
carvalho majestoso deste “santuário”. — 3, 2, 1… A countdown followed by breathing in 

and out deeply in front of the majestic oak of this "sanctuary". 

OÁSIS    CENTENÁRIO

SECULAR    OASIS

Palo Alto, USA

 Joe Fletcher     Patrícia Ramos

ARCHITECTURAL AND INTERIOR DESIGN PROJECT:
FELDMAN ARCHITECTURE www.feldmanarchitecture.com
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A casa "The Sanctuary" apresenta-se silenciosa 
por detrás de um grande carvalho cujos ramos 
pendem sobre o terreno como um imenso dossel 
natural. 

"The Sanctuary" house stands silently behind the 

great oak tree whose branches spread over the 

garden like a vast natural canopy.
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Grande plano da área social da casa: sala de estar, de 
jantar e cozinha em open space, e que se estende para 
o pátio lateral como se flutuasse por entre a paisagem. 
Página esquerda, o acesso à casa inicia-se num 
percurso de lajetas de betão que conduz o hóspede a 
este santuário urbano.

Comprehensive view of the home’s social areas: the living 

room, dining room and open-space kitchen which extends to 

the side patio as if floating over the landscape.

Left-hand page, the access to the home begins on a path of 

concrete slabs which leads the visitor to this urban sanctuary.
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Situada em Palo Alto, na Califórnia, a resi-
dência The Sanctuary recua perante a 
imponência do carvalho secular cuja copa 

se estende pelo jardim da frente. É por debaixo dos seus 
ramos que os proprietários, um casal de recém-reforma-
dos, são levados para dentro do seu novo refúgio urbano. 

“Um espaço mais pequeno e mais simples para 
desfrutar de um ritmo mais lento e das alegrias simples 
da vida”, de acordo com Taisuke Ikegami, arquitecto da 
Feldman Architecture, responsável pelo projecto.

Aqui a paisagem fala sempre em primeiro, de tal modo 
que Bernard Trainor, arquitecto paisagista da Ground 
Studio, procurou preservar a árvore histórica e a vegeta-
ção exuberante e frondosa, que oferece privacidade total 
dos vizinhos. Estruturalmente, os volumes flutuam sobre 
palafitas, potenciando o diálogo constante entre pátios 
privativos, jardins ao ar livre e a própria habitação. 

No piso inferior desenvolve-se o edifício principal, 
com três quartos, um escritório, uma cozinha e sala de 
estar abertas, uma garagem, três casas de banho e 
uma lavandaria. Já no segundo andar encontramos 
um apartamento com sala, cozinha, quarto e casa de 
banho, pensado para arrendamento, numa estratégia 
de aumentar a densidade residencial nesta zona, muito 
próxima do centro da cidade. Esta unidade, disposta 
sobre a garagem, é totalmente independente, estando 
completamente separada da casa-mãe por uma pare-
de de betão que garante máxima privacidade. 

As alvenarias em betão armado ajudam a separar 
as áreas privadas das públicas da residência principal, 
enquanto os pavimentos se prolongam para além do 
edificado dissolvendo-se em varandas para minimizar a 
sensação de interior/exterior. 

Os interiores, a cargo de Lindsey Theobald, também 
da Feldman Architecture, reluzem pela luz natural difusa 
que percorre as janelas de clerestório que assim permi-
tem uma boa ventilação, mantendo a casa mais confor-
tável em combinação com as madeiras quentes de cedro 
amarelo do Alasca.

E um dos espaços mais aclamados pelos proprietários 
é mesmo o escritório. Voltado directamente para a rua, 
permite o relaxamento e a admiração constante de cada 
vez que as gentes do bairro interagem com o grandioso 
carvalho no seu pátio da frente. A

Located in Palo Alto, California, The Sanctuary 
retreats before the imposing secular oak tree 
whose canopy extends across the front gar-

den. It’s beneath the oak branches that the owners, a new-
ly-retired couple, are guided into their new urban refuge. 

"A smaller and simpler space to enjoy a slower pace and 
the simple pleasures of life," according to Taisuke Ikegami, ar-
chitect of Feldman Architecture, responsible for the project.

Here the landscape has the first say, so much so that 
Bernard Trainor, the landscape architect at Ground Studio, 
was determined to preserve the historic tree and its lush, 
leafy vegetation that ensures total privacy from the neigh-
bours. Structurally, the volumes float on stilts, enhancing 
the constant dialogue between the private patios, outdoor 
gardens and the house itself. 

The main building occupies the ground level, with its 
three bedrooms, an office, an open kitchen and living room, 
a garage, three bathrooms and a laundry. On the second 
floor there is an apartment with a living room, kitchen, 
bedroom and bathroom designed for rental, putting into 
practice a strategy to increase the residential density in this 
area located very close to the city centre. This residential 
unit, over the garage, is totally independent, being com-
pletely separated from the main house by a concrete wall 
that guarantees maximum privacy. 

Reinforced concrete masonry helps to separate the pri-
vate and public areas of the main residence, while the floors 
extend beyond the walls by dissolving into verandas to un-
derplay the sense of division between indoors and outdoors. 

The interiors, by Lindsey Theobald, also from Feldman 
Architecture, shine through the diffused natural light that 
pours through the clerestory windows ensuring effective 
ventilation, making the house more comfortable in combi-
nation with the warm Alaskan yellow cedar wood.

 And one of the spaces most appreciated by the owners 
is the study. Looking directly out onto the street, it offers 
relaxation and the perfect vantage point for observing the 
neighbours each time they interact with the magnificent 
oak tree in the front yard. A
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As janelas da cota superior a permitirem 
a entrada de luz que, através do pé 
direito da zona de estar, não só ilumi-
nam como deixam o ar quente subir, 
amenizando a atmosfera do espaço.

The windows on the upper level allow 

daylight to flood in through the living 

room walls, not only providing light but 

also allowing warm air to rise, making the 

atmosphere of the space more agreeable.
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"Estruturalmente, os volumes 
flutuam sobre palafitas, po-
tenciando o diálogo constante 
entre pátios privativos, jardins 
ao ar livre e a própria habita-
ção". – "Structurally, the vol-
umes float on stilts, enhancing 
the constant dialogue between 
the private patios, outdoor 
gardens and the house itself".

Prolongamento do telhado sobre os grandes vãos que se 
abrem para o jardim lateral, controlando a exposição so-
lar directa no interior. As paredes de betão conferem uma 
sensação de permanência ajustada com a das árvores, 
criando texturas visuais nos vários pátios escondidos.

The roof extends over the large openings leading 

to the side gardens, controlling the direct entry of 

sunlight indoors. The concrete walls establish a 

sense of permanence adapted to the trees, creating 

visual textures in the different concealed patios.
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Em todos os quartos há uma sensação de quietude e 
paz, com momentos arquitectónicos pessoais e íntimos 
emparelhados com diversos instantes paisagísticos.

In all the bedrooms there is a sense of quiet and peace; 

personal and intimate architectural moments blend 

with various landscape elements. 
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