TEJO À VISTA

Braço de Prata, Lisboa

UNIVERSO
PARTICULAR
Totalmente integrado na envolvente, um
apartamento com vista para o Tejo e interiores
assinados pelo Atelier Lígia Casanova.
Por: Patrícia Rocha FOTOS: Bruno Barbosa
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"A decoração procurou tirar o maior
partido possível da luz natural e das áreas
generosas deste apartamento, bem como
de uma cor predominante, o verde-azulado.
Inspirámo-nos nos tons do rio"
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SALA Sofá modular, com 5m, e estante com móvel de TV,
totalizando 8m de comprimento, mesa de apoio baixa, em
madeira clara, e tapetes, tudo feito à medida para o projeto
pelo Atelier Lígia Casanova. De destacar o tom verde-azulado,
inspirado nos tons do rio Tejo que se avista das amplas janelas.
Objetos decorativos em casanovastore.com.

VISTA DE RIO O traçado do projeto,
com assinatura de Renzo Piano,
considerado um dos maiores nomes
da arquitetura mundial, garante
que o apartamento usufrua de vista
desafogada sobre o rio Tejo. Nas costas
do sofá, aparador em madeira,
do Atelier Lígia Casanova.
LUGAR À JANELA O sofá modular,
do Atelier Lígia Casanova, foi concebido
para 'servir' todas as áreas da sala.
Entre elas, uma zona de
contemplação com vista de rio.
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o Braço de Prata, antigo bairro industrial
de Lisboa, um apartamento de 420m²,
distribuídos por sete divisões, inserido num
projeto de arquitetura contemporânea com
assinatura de Renzo Piano, vencedor de um
Prémio Pritzker, perfeitamente integrado na
frente ribeirinha e com vista para o rio Tejo.
A decoração é de estilo minimalista vivido,
com uma atmosfera easy living, criada à base
de linhas retas e poucos móveis, porém tudo
à escala. O sofá tem cinco metros e com a es-

tante com o móvel de TV totaliza oito metros,
tendo a mesa de refeições três metros de comprimento. Apenas pintámos e colocámos papel
em algumas paredes, tirando partido da cor
predominante: o verde-azulado da água", conta
Lígia Casanova, responsável pela composição
dos interiores. "Inspirámo-nos nos tons do rio",
adianta a decoradora que assina a maioria das
peças de mobiliário, desenhadas e executadas
pelo Atelier Lígia Casanova (Rua das Praças,
82, Lisboa — casanovastore.com).
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LIGAÇÕES No corredor que liga o hall à sala, Lígia
Casanova repetiu a opção de revestimento utilizada
no escritório, cujo acesso se faz por portas de correr
totalmente em vidro, e forrou a parede a papel com
padrão de páginas de livro. Aparador desenhado
à medida e executado pelo Atelier Lígia Casanova.

ESCRITÓRIO Estantes em laca branca, 'ligadas' por um aparador em madeira clara,
secretária, cadeira e tapete de lã grossa, peças exclusivas com a assinatura do Atelier Lígia
Casanova. Parede forrada a papel com impressão de uma página de livro.
Lá fora, na varanda, daybed da espanhola Gandia Blasco.
ÁREA EXTERIOR Numa das laterais da ampla varanda que 'abraça' o apartamento
de 420m², distribuídos por sete divisões, e a envolvente ribeirinha foi criada uma zona
de refeições ao ar livre, composta por mobiliário outdoor proveniente da Paris-Sete.
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"O fio condutor entre as duas áreas
criadas para refeições ligeiras
é o papel de parede, em tons de azul,
com motivos gráficos de pratos"

ESPAÇOS DE REFEIÇÃO Tanto na zona de refeições rápidas, equipada com mesa
redonda, em carvalho maciço, e cadeiras Panton, de Verner Panton para a Vitra, como na
cozinha, com bancada de trabalho/pequeno-almoço (foto ao lado) apoiada por bancos altos,
utilizou-se um papel de parede, no tom azul, com motivos gráficos de pratos.
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SUÍTE Iluminação e peças de mobiliário com desenho exclusivo
do Atelier Lígia Casanova. Objetos decorativos, roupa de cama
e têxteis criteriosamente selecionados pela autora do projeto,
disponíveis em casanovastore.com. Numa das paredes, roupeiro
embutido do chão ao teto, com frentes em madeira lacada a branco.

RECANTO Na suíte principal, junto
à janela, a sensação de conforto que
permeia toda a casa sai reforçada pela
zona de leitura. Estante em madeira
clara com frentes em laca,
num tom azulado, e sofá individual
do Atelier Lígia Casanova.

"Acerca das linhas adotadas, optámos por um estilo
minimalista vivido com uma atmosfera easy living. Linhas
retas para não chocar com a arquitetura da casa"

TOUCADOR A porta de correr, em
madeira lacada a branco, ladeada pela
cómoda, em madeira, e pela cabeceira
da cama, leva-nos à área de vestir.
Esta conta com roupeiro embutido do
chão ao teto e uma área de toucador.
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"A maioria das peças de mobiliário
foram desenhadas em exclusivo
para o projeto e executadas à medida
pelo Atelier Lígia Casanova"

CRIANÇAS Nos quartos dos filhos, a escolha cromática recaiu sobre o tom turquesa
para o ambiente de rapaz, com candeeiro de mesa, da Ikea, à cabeceira, e a cor lilás
para o quarto da bebé, com tapete em lã. Mobiliário e stickers do Atelier Lígia Casanova.
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