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Fazenda Boa Vista Marina Linhares



The answer, my friend,  
is blowin, in the wind

BOB DYLAN
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VISTA FRONTAL DA CASA DO VENTO*



Se a gente jogar uma pedra no vento
Ele nem olha para trás

VENTO, MANOEL DE BARROS



VISTA DA ÁREA DA PISCINA E TERRAÇO DA CASA DO VENTO*



ÁREA DE CONVÍVIO DA CASA DO VENTO COM ACESSO DIRETO AOS DORMITÓRIOS*



TERRAÇO  DA CASA DO VENTO COM ESPAÇOS PARA COZINHA GOURMET E ESTAR COM LAREIRA* 



 

Vento, pastor da curva do mar
Vim te sentir passar
Volta do mundo
Tu és o meu lugar
Vento daqui, de longe, de lá
Meu verdadeiro lar
Voz do coqueiro
Que manda a duna andar
Quero te ver brincando entre onda e onda
Quero te ouvir cantando no bambu
Quero que me perguntes e que eu te responda
Não contes a ninguém
Esconde em teu azul
Palha da palma das asas dos anjinhos
Saia rendada, tuba, procissão
Roça na minha pele me faz carinho
Me ensina o que eu já sei
Meu mestre e meu irmão
Vento de tempo, espaço e canção
Aves de arribação
Vida da vela
Estrada do avião
Vento sem pena e sem ilusão
Sem Deus e sem razão
Bafo de estrela
Sopro no coração

CAETANO VELOSO  



LIVING COM LAREIRA E SALA DE JANTAR DA CASA DO VENTO*



MARINA LINHARES 
E A CASA DO VENTO

Marina Linhares idealizou a Casa do Vento para 
ser o cenário perfeito, preparando todos os 
ambientes para receber a identidade de cada 
família com o projeto de decoração.



SUÍTE MASTER DA CASA DO VENTO*



MARINA LINHARES

Com sensibilidade apurada e serviço impecável, 
Marina imprime a personalidade de cada cliente 
em seus projetos e cria espaços acolhedores e 
atemporais.

Há 20 anos criando projetos de decoração para um 
público altamente exigente, Marina combina com 
maestria a sensibilidade para captar os desejos 
do cliente e o rigor com a qualidade. Como parte 
do seu processo de trabalho, Marina mergulha 
em profundas pesquisas. Encontra inspiração em 
viagens pelo mundo, nas andanças por São Paulo,  
na natureza, nas relações humanas, em livros, obras 
de arte, filmes e revistas, tudo o que está ao alcance 
de seu olhar afiado. Está sempre em busca de criar 
espaços belos e acolhedores, que façam da casa  
o melhor lugar do mundo para quem mora nela.  
“É importante estar cercado daquilo que você gosta. 
Eu sinto isso na minha casa e penso o mesmo em 
relação aos meus clientes”. 



ACABAMENTOS DA CASA DO VENTO



PROCESSO DE PROJETO | O TOQUE DE MARINA LINHARES PARA A COZINHA DA CASA DO VENTO*



PROCESSO DE PROJETO | A SALA ÍNTIMA DA CASA DO VENTO POR MARINA LINHARES*



PROCESSO DE PROJETO | TODOS OS ACABAMENTOS DOS BANHEIROS 

DA CASA DO VENTO FORAM ESCOLHIDOS POR MARINA LINHARES*



moinho de versos
movido a vento
em noites de boemia
vai vir o dia
quando tudo que eu diga
seja poesia

PAULO LEMINSKI
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PLANTA 5 SUÍTES* PLANTA 6 SUÍTES*

*PLANTAS SEM ESCALA, SEM REPRESENTAÇÃO ESTRUTURAL, MOBILIÁRIOS E PAISAGISMO  

SÃO ILUSTRATIVOS E NÃO FAZEM PARTE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA.



Residências por Marina Linhares em terrenos  
individuais de aproximadamente 3400 m²

5 suítes com 632 m²
6 suítes com 678 m²
Casa Térrea
Sótão
Sala íntima
Cozinha Gourmet
Acabamentos entregues escolhidos por Marina Linhares
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DANIEL FROMER

Arquiteto e Urbanista formado em 1996 pela FAU – 
Mackenzie e com escritório próprio desde 2001, desenvolve 
projetos em todo o Brasil, buscando valorizar ao máximo 
materiais, técnicas e mão de obra locais.

Conhecido por sua arquitetura contemporânea, essencial e 
intimamente ligada à Natureza, Daniel Fromer cria espaços 
minimalistas e acolhedores, construídos com materiais em 
seu estado natural: brutos e puros.

  Suas casas nas montanhas, campos e praias se inserem na 
natureza de forma sutil, honrando a beleza natural do meio 
circundante. Filosofia essa também aplicada com dedicação 
em seus projetos urbanos e projetos comerciais.”



PROJETO DE PAISAGISMO | O PROJETO DE PAISAGISMO DA CASA DO VENTO FOI DESENVOLVIDO PARA 
COMPLETAR O CENÁRIO DESLUMBRANTE DA FAZENDA BOA VISTA. TODO O TERRENO FOI PENSADO  
PARA SER APROVEITADO E FORAM CRIADOS DIVERSOS AMBIENTES NO ENTORNO DA CASA

*O PAISAGISMO É ILUSTRATIVO E NÃO FAZ PARTE DA ENTREGA DA CASA

CENÁRIO

Criamos a Cenário em 2007, para atuação em 
projetos e execução de jardins, nas diversas 
escalas, usos e locais que a arquitetura da 
paisagem apresenta.

Buscamos sempre, como referência em nossos 
projetos, a riqueza de nossa flora, em seus 
diversos biomas. Tiramos partido dos diferentes 
volumes, texturas, cores e tons de verde, sempre 
direcionadas à criação de espaços únicos, 
fluidos e integrados ao contexto arquitetônico, 
ao uso e à paisagem local. Acreditamos que a 
construção dessa espacialidade ocorre através 
da interação entre os elementos naturais e 
construídos. Para tanto, valorizamos a qualidade 
do desenvolvimento técnico de elementos civis 
nas áreas externas e a escolha criteriosa da 
vegetação.

Karla Lopez e Daniela Bastos



VISTA INTERNA

El viento es un caballo: 
óyelo cómo corre 
por el mar, por el cielo. 

Quiere llevarme: escucha 
cómo recorre el mundo 
para llevarme lejos. 

Escóndeme en tus brazos 
por esta noche sola, 
mientras la lluvia rompe 
contra el mar y la tierra 
su boca innumerable. 

Escucha como el viento 
me llama galopando 
para llevarme lejos. 

Con tu frente en mi frente, 
con tu boca en mi boca, 
atados nuestros cuerpos 
al amor que nos quema, 
deja que el viento pase 
sin que pueda llevarme. 

Deja que el viento corra 
coronado de espuma, 
que me llame y me busque 
galopando en la sombra, 
mientras yo, sumergido 
bajo tus grandes ojos, 
por esta noche sola 
descansaré, amor mío.

PABLO NERUDA



A LAR ID reúne os mais renomados arquitetos para criar 
algo incrível para você e sua família. Com mais de 15 anos 
de experiência em obras e a longa e intensa vivência dos 
sócios em casas de fazendas nos mais diversos cenários, 
apresentamos residências erguidas sobre a essência 
de uma boa arquitetura, do prazer da simplicidade e da 
construção de excelência – tudo para que você receba as 
chaves em mãos sem ter de se preocupar ou gastar o seu 
tempo com projetos, planejamentos e obras.



Queria transformar o vento
Dar ao vento uma forma concreta e apta a foto
Eu precisava pelo menos de enxergar uma  
parte fisica do vento: uma costela, o olho... 
Mas a forma do vento me fugia que nem  
as formas de uma voz. 
Quando se disse que o vento empurrava a canoa do índio para 
 [o barranco. 
Imaginei um vento pintado de urucum a empurrar a canoa do 
 [índio para o barranco 
mas essa imagem me pareceu imprecisa ainda 
estava quase a desistir quando me lembrei do menino montado 
 [no cavalo do vento – que lera em Shakespeare 
Imaginei as crinas soltas do vento a disparar  
pelos prados com o menino
Fotografei aquele vento de crinas soltas

MANOEL DE BARROS



SAIBA MAIS:   LAR_IDENTIDADE   LARCONSTRUTORA.COM.BR/LAR-ID  +55 11-98581-4275

REALIZAÇÃO:

LAR ID

CONSTRUÇÃO:

LAR CONSTRUTORA

CONCEITUAÇÃO E INTERIORES:

MARINHA LINHARES INTERIORES

ARQUITETURA:

DANIEL FROMER ARQUITETURA

PAISAGISMO:

CENÁRIO PAISAGISMO

FOTOGRAFIA:

ACERVO MARINA LINHARES

*PERSPECTIVAS E IMAGENS REFERENTES AO PROJETO MERAMENTE ILUSTRATIVAS, 

CASA ENTREGUE CONFORME O MEMORIAL DE VENDAS CONTRATUAL




