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hISTóRICOS REfORmulADOS

BElEZAmilenar
Casa surgida entre ruínas de 

cidade italiana é transformada 
em recanto de sossego aberto 

a viajantes do mundo todo

Civita di Bagnoregio é uma cidade única no mundo, 

praticamente intocada pela vida moderna, com suas 

construções de pedra e corredores subterrâneos, que conduzem 

a uma fascinante viagem ao passado. Fundada pelos etruscos, 

conquistada pelos romanos, moldada pela arquitetura da Idade 

Média e da Renascença, está localizada no centro da Itália, 

na região de Lazio, na fronteira com a Umbria. Visto como um 

refúgio de tranquilidade cercado por paisagens estonteantes, 

o vilarejo foi o local escolhido pelo arquiteto Patrizio Fradiani 

para instalar sua morada de férias
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umA SEmAnA DE hOSpEDAgEm Em DOmuS CIVITA CuSTA CERCA DE 5,9 mIl REAIS. A CASA ESTá DISpOníVEl nO SITE AIRBnB, 

umA ESpéCIE DE REDE SOCIAl OnDE pESSOAS DO munDO TODO COlOCAm SuAS RESIDênCIAS à DISpOSIçãO DOS VIAjAnTES 

Em BuSCA DE um lugAR pRIVIlEgIADO (www.AIRBnB.COm.BR). 
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Cruzar a pé a longa ponte que conduz à Civita 
di Bagnoregio, única forma de acesso ao local, 
é como voltar no tempo passo a passo. Cons-
truído no topo de um platô vulcânico há mais 
de 2.000 anos pelo povo etrusco, o vilarejo 
esculpido entre rochas e falésias a cerca de 
440 metros de altura preserva características 
da Itália de antigamente que lhe conferem 
uma atmosfera mágica, ressaltada pela paisa-
gem pictórica do entorno. Seu território já foi 
alvo de guerras datadas dos primeiros séculos 
depois de Cristo e afetado por inúmeros terre-

motos. Apesar disso, nada conseguiu derrubar 
o encanto que exerce sobre os homens. 
Vinte anos depois de visitar Bagnoregio pela 
primeira vez, o arquiteto Patrizio Fradiani, do 
Studio F Design, deixou-se arrebatar de vez 
pelo cenário poético, e foi entre as ruelas de 
pedra que encontrou sua nova casa de férias, 
batizada de Domus Civita. “Era um bonito 
dia de primavera em 2011 e me apaixonei 
à primeira vista. Este momento causou um 
diferente impacto em mim e em meu com-
panheiro, Mark, e quase choramos ao saber 

que um lugar como este ainda poderia existir 
no mundo... Longe de toda a modernidade e 
barulhos urbanos”. 
Fradiani conta que avistaram a morada 
quando se preparavam para sair da cidade 
e acabaram adquirindo-a praticamente na 
hora. O prédio, que fazia parte de uma cons-
trução maior original do século XIV, estava 
abandonado, em ruínas, mas sua beleza 
ainda era visível na antiga lareira de pedra, 
nas vigas de madeira, nas paredes de pedra 
e nos pisos de terracota. 
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Todos os elementos foram preservados na remodelação coordenada 
pelo profissional, que passou a alugar sua vivenda para que viajantes 
do mundo todo também pudessem desfrutar da magia do lugar.
Em seu interior, Domus Civita esconde corredores subterrâneos escul-
pidos em pedras vulcânicas que lhe acrescentam um fascinante ar de 
mistério. A série de túneis conduz a uma grande cisterna construída no 
período romano, ainda perfeitamente preservada. Dali, uma abertura 
escavada nas rochas dá acesso a um belo jardim de estilo italiano que 
paira entre dois penhascos de pedra com uma vista deslumbrante do 
vale ao redor. Um recanto de paz próximo o céu._
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