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Uma casa de família 
deu lugar a um 
alojamento local, com 
dois apartamentos onde 
a tradição se alia à 
modernidade. A Carmo’s 
Residence é um edifício 
com história, sobretudo 
afetiva, que convida a 
uma estada em plena 
Baixa sadina

Legado de família

No coração da Baixa de Setúbal há um novo 
alojamento, ideal para os amantes da arte e de 
experiências únicas em locais com história e 
personalidade. 

Maria do Carmo nasceu no século passa-
do no primeiro andar de um prédio centenário, 
o número 49 da Rua Álvares Castelões, pro-
priedade da família, que, no rés do chão, tinha 
em funcionamento uma pastelaria e uma fá-
brica de bebidas. 

Ao longo dos anos, a família arrendou quer 
o piso térreo, que sempre teve uso comercial, 
quer os dois andares superiores, que serviram 
de habitação até 2017. Quando o último inqui-
lino saiu, Ana Paula Mendes e José Poças, filha 
e genro de Maria do Carmo, decidiram concre-
tizar um projeto antigo.

Assim abriu, no início de 2019, a Carmo’s 
Residence – Art Apartments, com um conceito 
de art deco que visa proporcionar momentos 
de tranquilidade, numa “casa com valor afetivo 
e uma identidade que a diferenciam de tudo o 
que existe no mercado”, sublinha José Poças. 

O imóvel foi reabilitado entre abril e de-
zembro de 2018 e foram criados dois aparta-

mentos, compostos por um quarto, uma sala, 
casa de banho, cozinha e escritório, que aliam 
a tradição à modernidade. 

O espírito original mantém-se, através da 
recuperação de elementos antigos, aliado a 
alterações que originaram espaços dotados 
de conforto, funcionais e adaptados à vida 
moderna. 

Dentro deste conceito, mobiliário antigo, 
propriedade também da família, é conjuga-
do com peças mais modernas, o que resul-
ta numa decoração simples, mas sóbria e 
acolhedora.

Em cada apartamento, há obras de arte de 
autor espalhadas pelas paredes e pelos mó-
veis, peças únicas que podem ser adquiridas 
pelos hóspedes, como fotografias, quadros e 
cerâmica.

Tudo foi pensado ao pormenor para tu-
ristas, que procuram um local diferente para 
passar férias, ou para profissionais em deslo-
cações de trabalho, que preferem um espaço 
mais tranquilo e pessoal do que um quarto de 
hotel, num local com memórias, em pleno cen-
tro histórico de Setúbal.


