
Aparador 'Ora' e sofá verde 'Lyered' 
de Marco Sousa Santos para a Branca 
Lisboa. O tapete antigo da Lusco 
Fusco, o cadeirão azul de Paulo Lobo, a 
lâmpada de teto Flex da Droog Design, 
fotografia de Carlos Cezanne e banco 
de ginástica da Casa Almada.
-
‘Ora’ sidetable and green ‘Lyered’ sofa 
by Marco Sousa Santos for Branca 
Lisboa. Old rug from Lusco Fusco, blue 
armchair by Paulo Lobo, ‘Flex’ ceiling 
lamp from Droog Design, photograph 
by Carlos Cezanne and gym bench 
from Casa Almada.
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Sentido horário:  
Fachada da casa com Janneke 
Haane, a proprietária; jogo de 
 luz e sombra no terraço frontal 
vista nocturna do terraço sobre 
Silves com cadeirão vermelho  
da Six Inch e sofá de exterior  
da Suniture.

Clockwise:  
Façade of the house with 
the owner Janneke Haane; 
interaction of light and shade on 
the front terrace, night view over 
Silves from the terrace with red 
armchair by Six Inch and outdoor 
sofa by Suniture. 

Houve uma altura em que Silves era a capital da grande Andaluzia, 
conquistada pelos mouros e dominada por eles durante séculos. Ves-
tígios islâmicos ainda se encontram nesta cidade, outrora conhecida 
como  Xelb, Gharb Al-Anadalus.

O nome Casa Xonar significa descansar, dormir, sonhar e oferece um 
refúgio perfeito no centro histórico de Silves. Com ecos do passado, 
Xonar espelha claramente o meio envolvente, desde o exterior caiado e 
com estilo islâmico, ao terraço na cobertura e aos quartos escondidos, 
o seu interior é permeado pelo conceito da vivência íntima e privada.

Concebida pelos arquitetos da Studio Arte, a Casa Xonar é uma casa 
que se abre à medida que avançamos de espaço em espaço. A sala es-
tilo ‘caixa de luz’ impressiona com a sua combinação de peças vintage 
e modernas. Peças de design portuguesas e peças de arte seleciona-
das remetem-nos para uma viagem a uma Casablanca contemporânea.  
O quarto-sala oferece às visitas um conforto singelo com a cama lu-
xuosa e a arte em pixel. Virada para o mini pátio, a cascata de água 
confunde-se com os sons da vizinhança, proporcionando uma sensa-
ção refrescante e descontraída durante as noites cálidas.

De seguida, subimos ao piso superior com o quarto-boudoir e outro 
espaço a desvendar, este transporta-nos para uma época romântica.  
A nossa estória continua através do espelho e a biblioteca de filmes,  
com uma seleção de filmes independentes para nos agradar e edu-
car. Daqui, podemos seguir em frente para descobrir dois terraços; 
um privado, com sombras e cercado pelos familiares desenhos árabes 
que projetam sombras assombrosas e o outro encontra-se no exterior. 
Com o desenho interior de Janneke Haane da Lusco Fusco Concepts, 
a seleção de mobília na Xonar é sunptuosa; encontramos conforto e 
design dinâmico em todas as divisões. Este labirinto de design conti-
nua por este piso ao descobrirmos a suite principal com os seus chu-
veiros estilo rainshower e peças de arte com inspiração dos anos 40.

Ascendendo em direção ao sol e às estrelas, o terraço no segundo piso 
está confortavelmente equipado com sumptuosas espreguiçadeiras e 
com uma cozinha exterior, oferecendo vistas deslumbrantes sobre a 
cidade e a paisagem envolvente. Torna-se obrigatório assistir ao pôr-
do-sol. Sobe-se ainda mais até alcançar o pátio das estrelas. Situa-se no 
topo da casa e é apreciado nas noites quentes de verão para dormir sob 
o céu e contemplação das estrelas. Ainda mais importante, este terraço 
oferece uma fantástica vista de 360º sobre a paisagem de Silves.

No caso dos nossos leitores desejarem alugar a casa:

Continuando com este tema de estória encantada, Casa Xonar é com-
plementada com um anfitrião particular para os seus hóspedes; sendo 
um serviço de hospitalidade que oferece uma perspetiva privilegiada 
da comunidade local, os restaurantes, eventos e atividades na zona.

Descubra  coisas para se divertir em Silves a poucos passos da casa ou 
até mais longe como, por exemplo, as melhores praias e locais para surf 
na Costa Oeste. Também está disponível um serviço particular de restau-
ração; serão mimados pelo chefe com sabores frescos e iguarias ibéricas. 

Alguns confortos tecnológicos para os hóspedes na Casa Xonar in-
cluem: televisores alta definição, iPads, Sonos Playbar e acesso ilimita-
do à internet. Liberte toda a música do mundo. Até o seu anfitrião está 
equipado com o mágico WhatsApp para realizar todos os seus desejos 
e necessidades, e para que possa continuar sintonizado durante a sua 
estadia neste refúgio secreto. ::

There was a time when Silves was the capital of great Andalusia, con-
quered by the Moors and ruled for centuries. Traces of Islamic architec-
ture can still be found in the city once named Xelb, Gharb Al-Anadalus.

The name given Casa Xonar has the meaning to rest, sleep and dream, 
it offers a perfect retreat in the centre of the old city of Silves. With 
echoes of this past, Xonar reflects its historical surroundings in the 
sharpest way, from its Islamic exterior of white washed design to its 
rooftop terraces and hidden rooms, the concept of private lifestyle is 
felt throughout.

Designed by architects from Studio Arte, Casa Xonar is a house that 
unfolds as we move from space to space. The light box lounge is stun-
ning in its combination of the vintage and the modern. Portuguese 
design pieces and selected art works take us on a journey to a modern 
day Casablanca. The lounge bedroom delivers simple comfort with 
its luxurious bed and pixel art. Opening on to the mini courtyard, the 
water cascade mixes with neighborhood sounds to refresh and relax 
on a warm evening. 

Then upstairs to the boudoir-bedroom and another space to explore, 
this one takes us back to a romantic era, here our story continues 
through the looking glass and the film library with a selection of in-
die films to enjoy and educate. From here we can explore two terrac-
es; one private, shaded and enclosed with the familiar Arabic designs 
that cast such fantastic shadows, the other is the outdoor lounge. With 
the interior design by Janneke Haane of Lusco Fusco Concepts, the 
selected furniture at Xonar is fabulous; we find comfort and dynam-
ic design present in every division. The design labyrinth continues on 
this floor as we discover the master bathroom with rain showers and 
1940’s inspired artwork.

Up toward the sun and the stars, the second floor terrace is well 
equipped with luxurious sun loungers and an outdoor kitchen, with 
stunning views overlooking the town and  surrounding countryside. 
It’s a must to enjoy a sunset from here.

Even higher you can climb up to the star lounge `O patio das estrelas`. 
It is located at the far top of the house and is used on hot summer 
nights for outdoor sleeping and star gazing. Most important of all, it 
has a superb 360º view overlooking Silves and beyond.

In case our reader would like to rent the house:

Continuing with this fairytale theme, Casa Xonar comes with a per-
sonal host for its guests; a hospitality service offering an insight into 
the local community, restaurants, events and activities in the area.

Discover things to enjoy in Silves just a few minutes’ walk from your 
accommodation or further afield such as the best beaches and surf 
spots on the West Coast. A private catering service is also offered; the 
chef will pamper you with fresh flavors and Iberian specialties.

Some tech comforts for guests at Xonar include; HD TVs, Ipad, Sonos 
Playbar and full Internet access. Unleash all the music on earth. Even 
your host is equipped with the magic WhatsApp for all your personal 
wishes and requirements, so you can stay tuned in while at your secret 
hideaway. ::
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Torna-se obrigatório assistir ao pôr-do-sol.
—

It’s a must to enjoy a sunset from here. 
—
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Sentido horário:  
Vista geral da sala com mesa de 
jantar da Corque Lisboa e cadeiras 
Audrey da Kartell. Ao fundo 
fotografia de João Mariano; terraço 
exterior do último piso com cozinha 
da Studio Arte, mesa da Lusco Fusco 
e cadeiras vermelhas 'Ivy' da Emu; 
cozinha interior com desenho do 
Studio Arte com azulejos da Recer.

Clockwise:  
General view of the living room with 
dining table from Corque Lisboa 
and  ‘Audrey’ chairs by Kartell. In the 
background, photograph by João 
Mariano; outdoor terrace, on top 
floor, with kitchen by Studio Arte, 
table by Lusco Fusco and red ‘Ivy’ 
chairs from Emu; indoor kitchen 
designed by Studio Arte and Recer 
painted tiles.
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Sentido horário:  
Quarto principal com mesas de 
cabeceira da Água de Prata, 
candeeiros de parede da West Elm, 
desenho mural de IXXI e cadeira da 
Lobo Taste; Pormenor do exterior; 
casa de banho com desenho em 
azulejo da Lusco Fusco e lavatório 
Anelli de Jee-O; banheira exterior  
com acabamento em betão, toneira  
e chuveiro de Jee-O.

Clockwise:  
Main bedroom with bedside tables 
from Água de Prata, West Elm wall-
mounted lamps, mural drawing by IXXI 
and chair from Lobo Taste; close-up 
from outside; bathroom with painted 
tile design by Lusco Fusco and ‘Anelli’ 
sink Jee-O; outside bath with concrete 
finish, tap and shower by Jee-O.
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