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PROJETOS

SALA Atrás do sofá,
já existente, forrado  
a linho cru, mesa de apoio, 
do Atelier Lígia Casanova, 
cestos, em feltro,  
da Muuto, e carpete, 
da Kinnasand. 

CONFORTO



CARAS DECORAÇÃO MAIO 2016 55Moradas na pág. 94

Apartamento, no 
Dafundo, com cenário 

privilegiado e interiores 
(re)decorados  

por Lígia Casanova.  
TEXTO: PATRÍCIA ROCHA COM

 EVA MARTINS/PHOTOPRESS.COM   
FOTOS: BRUNO BARBOSA/

PHOTOPRESS.COM

CÉU 
AZUL à 
VISTA
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EXTERIOR  
No terraço, com  

vista desafogada 
sobre o mar, zona  

de estar com sofá, 
mesa, almofadas e 

tapete do Atelier  
Lígia Casanova. 

VISTA PANORÂMICA  
Área ao ar livre, com mobiliário de 
exterior e lanternas, em madeira, da 
Paris-Sete. Baloiço dos proprietários.
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Os proprietários já não se identificavam 
com a decoração da casa e pediram-me 
para que recriasse um ambiente on-

de se sentissem bem. Deram-me carta branca 
para fazer como achasse melhor", conta Lígia 
Casanova, com ateliê próprio, responsável 
pela composição dos interiores deste aparta-
mento, localizado no Dafundo, com uma área 
de 240m2, distribuídos por sala, três quartos, 
cozinha e casas de banho. "Pediram, entre ou-
tras coisas, que conseguisse integrar na sala 
os brinquedos do filho mais novo (com seis 
anos), não esquecendo os dois filhos mais ve-
lhos, mas que a solução encontrada tivesse um 
ar descontraído. Por isso, arranjei cestos para 
os brinquedos do mais novo e coloquei-os por 

ESTAR Sofá, já existente, com tecido da 
Designers Guild, mesa de centro em 

zinco, pouf em lã, móvel de TV e tapete 
do Atelier Lígia Casanova. 

À ENTRADA  
Banqueta, e, ao fundo, 

papel de parede do 
Atelier Lígia Casanova. 

Candeeiro de pé  
da Ana Salgueiro.

MOBILIÁRIO, CORES 
E TEXTURAS UNIDAS PARA 
ADICIONAR CONFORTO, 

DENTRO E FORA DE CASA
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baixo de uma consola de metal lacada que fica 
atrás do sofá. A pensar nos  mais velhos fiz um 
espaço na estante que tem uma porta amovível 
com uma secretária para o computador, quando 
a secretária não está a ser utilizada corre-se 
a porta e fica apenas uma estante, assim co-
mo um pouf para ouvir música, ler ou jogar 
Playstation", continua. "No quarto principal 
havia a necessidade de colocar uma pequena 
zona de escritório e de mais arrumação com 
gavetas. Utilizei móveis verticais, em carvalho 
e madeira lacada a branco na parte superior. 
Assim, temos a ilusão de espaço, permitindo 
mais arrumação sem 'pesar' visualmente ou 
ter um ar frio como poderia acontecer se fosse 
apenas em lacado".

SOLUÇÕES CRIATIVAS 
E ATUAIS PENSADAS PARA 

UM ESPAÇO MULTIFUNCIONAL 
DE CONVÍVIO FAMILIAR

PORMENORES Estante 
com porta forrada a 
papel de parede, do 
Atelier Lígia Casanova, 
e cadeira DAW, de 
Charles e Ray Eames.

REFEIÇÕES Sticker de parede 
e mesa do Atelier Lígia 
Casanova. Cadeiras DSW, 
de Charles e Ray Eames, e 
candeeiros da Ana Salgueiro.

À MEDIDA Sobre móvel, 
para aquecedor, criado 
pelo Atelier Lígia Casanova, 
cerâmicas da autoria 
de Anna Westerlund.
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PAREDE DE FUNDO Aparador, 
suspenso, ladeado por 
vitrinas, com portas de vidro, 
do Atelier Lígia Casanova.
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À MESA Mobiliário
outdoor, da coleção Tosca, 
da Tribù. Serviço de mesa
da Area e copos 
da Zara Home.

LÁ FORA Lanternas, da Tribù, 
feitas de vidro reforçado 

termicamente num quadro  
de madeira de teca.

COZINHA Armários 
brancos combinados 
com eletrodomésticos 
em inox. Na zona  
para refeições rápidas, 
candeeiro de tecto  
da Paris-Sete.
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Algumas, embora poucas, peças já existentes 
acabaram por ser incluídas na nova decoração, 
criada à base de propostas simples e de linhas 
contemporâneas numa mistura de ícones do 
design e soluções à medida. "Na sala, aprovei-
tou-se e forrou-se o sofá com um linho cru, da 
Designers Guild. Tudo o resto é novo", diz a 
decoradora, revelando a maior extravagância 
do projeto: "Ter convencido o cliente a colocar 
um pouf de lã na sala quando me dizia que não 
gostava de lã, mas agora sei que gosta de se 
recostar lá (risos!)". Exemplo e sinal de que 
os proprietários, bem como as suas crianças, 
estão felizes com o resultado, fiel às suas ne-
cessidades e aos gostos dos seus utilizadores 
e não a tendências passageiras.

NOVO OLHAR SOBRE 
A COZINHA COM ARMÁRIOS 

DE ORIGEM E ÁREA PARA 
PEQUENAS REFEIÇÕES

SUPERFÍCIE  
Zona de trabalho 

com parede 
revestida a pastilha 

branca, solução 
de revestimento 

clássica, prática e 
intemporal.

HSUDHA IDFS KFDE Arum 
que non rem quas as que 

nihil et erum fuga. Nam, tem 
suntiis dolupti ssitatem num 

aboreribus et doles

SOBRE A BANCADA  
Prato de pé, em cerâmica, 
com campânula, em vidro, e 
bolo vegan, com assinatura 
da Delírios de uma Abóbora.



MAIO 2016 CARAS DECORAÇÃO62 Moradas na pág. 96

PROJETOS

Acolhedora, a sala, composta por áreas distin-
tas (estar, jantar, trabalho, lazer), com vista 
panorâmica e acesso ao terraço devidamente 
equipado para aproveitar o bom tempo e os 
momentos ao ar livre, é reveladora do estilo 
escolhido por Lígia Casanova e aplicado a to-
da a casa. "Easy living com um ar um pouco 
minimalista e muito confortável", define a pro-
fissional, cujo processo de inspiração afirma 
ser intuitivo. "Como adoro o que faço, trabalho 
sempre com bastante empenho. Quando sinto 
que o projeto já está feito, sinto um género 
de serenidade e percebo que acabei. Como a 
minha mãe me dizia, quem gosta daquilo que 
faz não tem um trabalho, mas sim um hobby. 
Felizmente sou dessas pessoas".

PEÇAS DE DESIGN
E MOBILIÁRIO À MEDIDA 

A TRANSMITIR UMA SENSAÇÃO 
DE SIMPLICIDADE

SUÍTE Candeeiro de tecto 
Random, de Bertjan Pot 
para a Moooi, em fibra  
de vidro embebida  
em resina epóxi, e réplica 
do cadeirão Egg, de Arne 
Jacobsen, desenhada  
em 1957 para o Hotel 
Royal SAS de Copenhaga.

DETALHES Sobre a cómoda, relógio,
dos proprietários, e caixas de madeira, 
para joias, com diferentes formatos, 
do Atelier Lígia Casanova.
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ZONA DE TRABALHO Móveis suspensos do Atelier 
Lígia Casanova e cadeira DAW, de Charles 
e Ray Eames para a Vitra. Sobre a secretária, 
bolo vegan, da Delírios de uma Abóbora. 

À CABECEIRA  
Roupa de cama, manta 
e almofadas decorativas  
do Atelier Lígia 
Casanova. Sommier 
da Molaflex e tapete  
da Kinnasand.


