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São XXI espelhos de alma emoldurados  
por decoradores e arquitectos de 
interiores nacionais em estilos tão 
díspares, como díspares são os mundos 
de cada uma das personalidades. 
Nestas páginas revelam-se, sobretudo, 
mundos privados. 
Reflectem-se os vértices de diferentes 
universos em forma de traços, mais  
ou menos rectilíneos, de objectos, 
companheiros recentes ou de longa  
data, de texturas, com toques diversos, 
de cores, quentes ou frias.  
XXI decoradores. XXI universos.
XXI Interiores

Graça Viterbo | Decoradora de Interiores

É formada em Artes Decorativas pela 
Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva 
(1964-1967) em Lisboa e pela Inchbald 
School of Design em Londres (1967).
Graça Viterbo é hoje Presidente da 
Associação de Antigos Alunos da Fundação 
Ricardo do Espírito Santo Silva.
A sua obra representa já 35 anos de carreira, 
constituindo uma referência no sector 
privado e público, tanto em Portugal como 
no Estrangeiro, tendo particular destaque  
os trabalhos desenvolvidos para residências 
particulares e para a indústria hoteleira  
de luxo em Portugal.
Em 1995, coordenou a publicação da edição 
bilingue do livro Interiores. 
Em 2006, foi publicado o primeiro livro 
sobre a sua obra Graça Viterbo: História  
de Ambientes. 

Manuel Gomes da Costa | Fotógrafo

Nasceu em Moçambique no ano 1969.
Estudou fotografia em Londres.
Em 1989 iniciou a sua actividade como 
fotógrafo freelancer nas áreas da fotografia 
corporativa e de publicidade.
No ano de 1999 começou a colaborar  
com as revistas Grande Reportagem,  
Volta ao Mundo e Evasões.
Em 2003 foi convidado para criar e dirigir  
o projecto fotográfico das revistas Blue 
Living e Blue Travel.
Actualmente é Director de Fotografia  
das revistas Volta ao Mundo e Evasões.
Foi o autor das fotografias de XXI 
Arquitectura Contemporânea Portuguesa.

prefácio   
Graça Viterbo

fotografia   
Manuel Gomes da Costa
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Lígia Casanova
«Para mim, uma casa é como um livro: crio-a página a página.»  
E por capítulos Lígia desenvolveu este projecto integral, de 
arquitectura de interiores e de decoração, que teve como ponto 
de partida a reconversão de cinco casas numa única habita-
ção. O primeiro capítulo conta a história da anulação de algu-
mas paredes para atribuir novas utilizações aos espaços, da cria-
ção de zonas de passagem, da abertura de janelas velux nos  
tectos em jeito de convite à luz natural; relata ainda a recuperação 
do chão em casquinha e da colocação da tábua corrida de afizélia.  

A partir daqui a história progride com base em dife-
rentes linguagens, umas de caracteres lúdicos, outras 
de pontuação convencional. E tudo isto, no entanto, 
sem escrever uma única linha. A história é narrada 
por telas, desenhos e ilustrações – de Eva Armisen, 
Filipa Malva do Vale, Pedro Pinto, Susana Monteiro, 
Sónia Vaz, Jean-Jacques Sempé – que desde logo 
criam familiaridade com o observador; por mobiliá-
rio de autor; pela fusão de tecidos – linhos, veludos 
com relevo, acetinados mate e com brilhos metáli-
cos, feltros. Pela criação de ambientes tão díspares, 
todos eles regrados pelo conceito de simplicidade, 
uns de aparência mais séria, outros com um leve 
toque de ingenuidade intencional.
O que outrora fora uma única casa, transformou-se 
em quarto de visitas, casa de banho e sala de estar. 
A área social conta cerca de cem metros quadrados 
preenchidos com um móvel biblioteca desenhado 
por Lígia e feito à medida com dez metros lineares.  

O acabamento esbranquiçado retira-lhe volume vi-
sual, mas conserva-lhe o impacto acentuado pelos 
desenhos em relevo, quase imperceptíveis, de cau-
les com folhagem e libelinhas, motivos ditados pela 
proprietária. Destaca-se, ao centro, como que uma 
vírgula na história desta sala, um quadro de Graça 
Paz, responsável por, no mínimo, despertar um sor-
riso. O restante mobiliário fez-se mais rasteiro, em 
madeira de afizélia, de linhas sóbrias traçadas pela 
designer de interiores cuja intervenção passou tam-
bém pelos cadeirões forrados a patchwork com apli-
cações e recortes de tecidos distintos. Toda esta área 
de convívio está abraçada pelo tom chocolate da 
parede, que retorna ao branco para delimitar a área 
de refeições, caracterizada pela mesa com tampo em 
betão armado com relevo de folhagens. Até este capí-
tulo Lígia apenas deixou antever, através de alguns 
apontamentos de índole lúdica, o que desvenda por 
completo em outras divisões: humor. Ganha, na 
salinha dos pequenos-almoços, a forma de bolas car-
mim assimétricas, e traduz-se no traço inconfundí-
vel das ilustrações de João Vaz de Carvalho. Pinta-se, 
nos quartos das crianças, de laranja e rosa em riscas  
largas e de várias outras cores alegres que persona- 
lizam feltros, prateleiras, tapetes e almofadas. 
Esta história surpreende pela mudança inesperada de 
registo. Ainda com a diversidade cromática na retina, 
descobre-se um quarto de dormir onde se deita a tran-
quilidade dos tons pastel e uma casa de banho onde 
brilham as loiças de Philippe Starck, sobre o pavi-
mento em madeira em contraste com o mosaico preto 
que veste as paredes. Esta história é rica em pormeno-
res e prende pelas linguagens eclécticas, fruto da ima-
ginação da sua única autora.
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