Todas a3 construçoes mantem as mesmas aracterlsticas, que definem o conjunto. estrutura mista de concreto e madeira; coberturas
impermeabilizadas com manta, pequena ind i a ç á o e Aguas sempre na mesma diregáo;
fechamentos com pedra ou alvenaria de tijolos de barro dupla (com camada de ar interna): escadas, guarda-corpos e caixiibos de
madeira e pisos de ard6sia natural. Os fechamentos, que inicialmente seriam inteiramente de tijolos de barro, foram alterados após o
mestre-de-obras. de origem alemã, ter observado que na regiáo se construía com base de
pedra por causa da elevada umidqde. O arquiteto criou tambem paredes e peitoris com
esse material, o que resultou em situaç6es
espaciais interessantes.
A casa principal, com 573 metros quadrados de área construída, foi implantada no alto
de um espigzo, encaixada entre duas pedras.
Segundo o arquiteto, ela "brota e desenvolvese em altura na direção oeste, numa sucessao
de volumes modulados". Isso fica claro na lei-

centro, eni

I

1

P

1

Na cara de hõspedes, o volume
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lunro à cara de h6speder.
a grande pedra
por Cardozo

constmídos. Coni plantas diferentes, elas são
compostas por dois quartos, banheiro e cozinha
aberta para o estar, dividida por um forno A lenha, que ajuda a esquentar o ambiente. O paviIhão de iazer, entre a casa principal e a de h6spedes. possui piscina, churrasqueira e salina.
Acayaba criou esse projeto, secundado por
Cardozo, a partir de sua rica trajetória profissi-

onal. Mas pode-se perceber no partido a presença de elementos das obras de Rino Levi e
Frank Lioyd Wright. O telhado de uma água
lembra a residencia Gomes, que Levi desenhou, em Sâo José dos Canipos, SP. De Wright,
a casa utiliza os materiais em sua forma natural e a implantapo, que acompanha os desniveis do terreno. (Por Fernando Serapião) +
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Morte-americano de origem portuguesa, Roberto Coel
do projeto de paisagismo da residencia em Monte Ve
i
i decada de 1940. Convidwio por Anhaia Mello para le
introduzir a corrente californiana no paisagismo brasiiei
profissionais paulistas, da qual faz parte, por exemplo, Rosa Grena Kliass.
Cardozo permaneceu no Brasil até meadbs da década de 1970, quando mudou para LQnI
dres. Voltou algumas vezes ao palr para realizar trabalhos.
A semelhança dos artistas renascentistar, ele morou durante
seis anos no cantei
tar o projeto em Monte Verde. Ali orientou os pedreiros,
ensinou-os a fazer peças pré-moldadas, criou trilhas na
mata, refez a vegetação e interferiu. com o consentimento
do autor, em alguns pontos da implantação do projeto. "O
paisagismo dele semp
dos", relata Acayaba, que, ex-aluno de Cardozo na FAUI
USE guarda na memória diversas aulas do professor.
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