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Essência
FELIZ
A este projeto, do Atelier Lígia Casanova,
não faltou simplicidade e muito conforto.

Mike Sergeant

TEXTO: PATRÍCIA ROCHA FOTOS: ANA PAULA CARVALHO

RESPONSÁVEL Lígia Casanova, designer de interiores,
assina o projeto de decoração deste apartamento T4,
localizado na Rua do Prior, em Lisboa.
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SALA Espaço de leitura
composto por aparador,
em carvalho, com portas
lacadas, cadeirão de Paola
Navone, mesa de apoio, em
tronco pintado, e tapete da
Gandia Blasco. Na parede,
desenhos de Urbano.
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a Rua do Prior, em Lisboa, um apartamento modelo de 195m 2, com sala de
estar, quatro suítes e cozinha, decorado pelo Atelier Lígia Casanova. "A intenção
era fazer um projeto minimalista e por isso
optou-se pelo branco nos têxteis, tapetes claros
que dessem a sensação de amplitude e móveis
em madeiras claras conjugados com lacados
e mobiliário em ferro lacado. Optámos ainda
por peças com um ar craft (artesanal), como
os bancos, almofadas e manta em burel, tron60
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cos de árvore pintados a fazer de mesas de
apoio, peças decorativas em cerâmicas diferentes, candeeiro de tecto, em feltro, como uma
forma de pudim, e pintura, muita pintura na
parede, 90 por cento de pintores portugueses,
caso de Fátima Mendonça, Cristina Lamas e
Urbano que expõem na Galeria 111", nota Lí
gia Casanova. "O nosso mote é make room for
happiness e esse é o nosso objetivo em todos
os projetos. Aqui, respira-se tranquilidade, serenidade. Tem um ar de casa feliz".

estar Sofá e cadeirões
com capas em linho,
mesas de apoio, em tronco
pintado de branco,
e tapete da Gandia Blasco.
Na parede, ao fundo,
tela de Fátima Mendonça
para a Galeria 111.

APOIO Parede em MDF
com ripas lacadas, mesa,
em ferro lacado, e cestos
Restore, em feltro, da Muuto.

HALL Cerâmicas de Anna
Westerlund, consola, em
ferro lacado, e banco, em
burel, da Loja da Burel.
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JANTAR Mesa de refeições,
de Paola Navone, e bancos
da Loja da Burel. Cadeiras
Nerd e candeeiro Under The
Bell, em feltro, da Muuto, na
Paris-Sete. Cerâmicas de
Anna Westerlund, tapete,
da Gandia Blasco, e tela de
Urbano para a Galeria 111.
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COZINHA, da MOB, projetada
pelo ateliê RRJ Arquitectos.
Quadro de Cristina Lamas para a
Galeria 111, mesa, em ferro lacado,
e banco da Loja da Burel.
PORMENORES Pavimento em
ardósia e bancada em corian.

Entre os materiais utilizados, destaque para
o linho (sofás, camas, voile), feltro (caixas de
arrumação, candeeiro de tecto), lã (tapetes,
bancos), metal (elementos de apoio) e madeira
(natural, pintada, lacada). Sóbrias e neutras,
as cores eleitas ("com pequenos apontamentos
de azul celadon na sala de jantar, azul índigo
no quarto de casal e amarelo no quarto de
criança") foram grandes aliadas da decoração,
harmonizando elementos e contribuindo para
ambientes acolhedores e intemporais.
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SUÍTE Cama com capa
em linho branco e roupa
da Zara Home. Manta e
almofadas decorativas da
Loja da Burel. Sobre soalho
em madeira de riga, tapete
da Designers Guild.

À entrada, o hall (com apenas uma mesa de
apoio em ferro lacado e um banco em burel)
celebra a simplicidade e elegância, antecipando
o que se seguirá: espaços amplos e claros, com
soalho em madeira de riga, 'povoados' por poucas mas importantes peças-chave, essenciais.
"Na sala, optou-se por criar dois ambientes:
um para estar e outro que poderá ser espaço
de leitura, com aparador, cadeirão de Paola
Navone, tapete da Gandia Blasco e, na parede,
desenhos do Urbano", descreve Lígia Casanova,
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prosseguindo. "Na sala de jantar, optou-se por
uma mesa redonda, de Paola Navone, com um
tronco de eucalipto e tampo em ferro envernizado, para um ambiente mais intimista. As
cadeiras em madeira e os bancos em lã dão um
toque irreverente", observa.
Nos quartos, tanto na suíte do casal como na
de criança, as camas, além de roupa da Zara
Home, apresentam cabeceiras com capas em
linho branco (removíveis, ajustáveis e laváveis),
solução prática e moderna.

DETALHE Elementos de apoio, em
ferro lacado, e candeeiros de
mesa, da Muuto, na Paris-Sete.
Nas janelas, voiles de linho.
CASA DE BANHO Revestimento
em Kerlite e móvel com lavatório
da Sanindusa.
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QUARTO INFANTIL Cabeceira
com capa em linho e roupa
da Zara Home. Tapete,
em lã, da Gandia Blasco.
ZONA DE ESTUDO Candeeiro
Wood, em pinho e cadeira
Nerd, da Muuto.

O conforto, uma das palavras de ordem do projeto, é bem visível em todas as divisões. Tudo
porque, segundo a designer de interiores, "os
utilizadores convivem nas zonas sociais, onde
se reúnem, mas têm os seus espaços próprios
(quartos)", sublinha. Questionada sobre a data
de validade da atual decoração, a resposta é:
"Intemporal, uma vez que não é marcante e sim
discreta e suave. É um estilo minimal vivido,
de linhas retas no mobiliário e curvas ou retas
nos acessórios, em tons claros".
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