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Estética 
Top!

Uma casa com uma nova 
personalidade e carisma 

FOTOGRAFIA: BRUNO BARBOSA
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“A proprietária conhecia 
o nosso trabalho de que 
gosta bastante pois há 
muitos anos fizemos  
o projeto da casa de uma 
amiga. Deu-nos carta 
branca pedindo apenas 
que não houvesse muita  
cor e que a decoração 
fosse sóbria.’’ 
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Pelas mãos da designer Lígia Casanova, este apar-
tamento de 180 m2 ganhou uma nova vida e, acima 
de tudo, um novo propósito. O proprietário, que não 

gostava da casa, pois achava-a muito impessoal, pediu à 
Lígia que a transformasse num espaço agradável, acolhe-
dor e com personalidade, usando o chão de cimento afa-
gado em cinza-escuro.
Lígia aceitou o desafio, que acabou por ser feito em três 
partes, uma delas ainda a concluir.
“A proprietária conhecia o nosso trabalho, de que gosta 
bastante, pois há muitos anos fizemos o projeto da casa 
de uma amiga. Deu-nos carta branca, pedindo apenas que 
não houvesse muita cor e que a decoração fosse sóbria”, 
diz Lígia, que agarrou no projeto e transformou uma casa, 
sem graça e impessoal, num espaço interessante, onde co-
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Para Lígia, estes materiais 
como os papeis de parede, 
os tapetes, o pouff da sala, 
as mesas de apoio feitas de 
troncos de árvore etc… 
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res e texturas andam de mãos dadas.
Usando muito feltro, papel de parede, lã, madeira, mobiliá-
rio lacado, linho e cerâmica, a designer criou pormenores 
inovadores e, acima de tudo, conseguiu criar uma série de 
espaços consistentes e relacionados em termos estéticos 
entre si.
 Para Lígia, estes materiais, como os papéis de parede, os 
tapetes, o puff da sala, as mesas de apoio feitas de troncos 
de árvore, etc., são fundamentais para a estética final, pois 
estes elementos acabaram por criar o ambiente que tinha 
idealizado para este espaço, para esta cliente, e, tal como 
pedido, com o tal chão de cimento afagado em cinza-es-
curo. 
Para além do chão, a cliente pediu também para integrar 
uma ou outra peça, que acabaram por funcionar perfeita-
mente no espaço e na estética, como é o caso da cómo-
da e a mesa, na suíte principal, e o roupeiro do quarto de 
criança.
Lígia Casanova, que se formou em Design em 1987 e, 
após uma pós-graduação em Design Gráfico, trabalhou 
para agências de publicidade e design em Lisboa e em 
Londres, tem como máxima: “Fazer espaços que tornem 
as pessoas felizes.” Uma máxima que aplica em qualquer 
conceito, seja ele destinado a espaços residenciais ou pú-
blicos.
Neste espaço não foi diferente. Espaços felizes, pessoas 
felizes. 
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No quarto 
das crianças 
a solução 
encontrada 
para poupar 
espaço, foi 
beliches 
desenhados 
à medida

ATELIER
Atendimento para projetos com marcação prévia:
Telefone +351 213 955 630
Telemóvel +351 911 574 267

Geral: atelier@ligiacasanova.com


