ATUAL

LIGAÇÕES Na zona da sala de estar,
cadeirão, almofada, cabide de pé
e espelho da Casanova Store.
Na área de passagem, aparador
do Atelier Ligia Casanova e candeeiros
de mesa da Zara Home.

LISBOA

EM PLENO
EQUILÍBRIO
Nos arredores da capital, Lígia Casanova
planeou um apartamento à medida e gosto
de cada um dos seus habitantes.
Por: Esmeralda Costa FOTOS: Bruno Barbosa
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Harmonia perfeita de
cores e materiais convida
à comunhão familiar

ESTAR Composição com
sofá, pufe, almofadas,
cadeirão e candeeiro
de mesa da Casanova Store.
No sofá, manta da Zara
Home. A moldura e tapete
são da Casanova Store,
já a estante foi desenhada
à medida deste projeto pelo
Atelier Lígia Casanova.
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P
À MEDIDA De acordo
com o espaço existente
e as necessidades de quem
habita a casa, foi desenhada
uma estante com espaço
de exposição e arrumação.
FIO CONDUTOR Harmonia
de cores e materiais, linhas
condutoras criadas pela
profissional e transversais
a todas as divisões.
46
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ronto e entregue há cerca de um mês, este apartamento, situado
nos arredores da capital, com projeto da designer de interiores
Lígia Casanova, contempla uma sala, três quartos e casas de banho,
a designada tipologia T3. Os clientes são um casal com dois filhos
pequenos que chegaram até à designer graças às redes sociais. "Viram uma
publicação nossa no Instagram, gostaram muito da nossa linguagem e começaram a seguir-nos", começa por explicar Lígia. Quando compraram este
apartamento, sabiam o que queriam e a quem entregar o projeto. O passo
seguinte foi contactar a designer, que iria concretizar aquilo que tinham
em mente. Depois de definida a paleta de cores e as peças principais, foi
dada carta branca. "Todo o projeto foi tratado online, porque os proprietários não estavam em Portugal. Quando voltaram, encontraram a casa
toda projetada por nós, desde o mobiliário até ao pormenor dos utensílios
para a casa", acrescenta. E, apesar de o maior desafio ter sido o trabalhar
à distância, sem conhecer os clientes, tudo fluiu e "estou satisfeita com o
resultado, tal como os donos", acaba por reconhecer a designer.
JANEIRO 2021 CARAS DECORAÇÃO
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ZONA DE REFEIÇÕES
Dentro da cozinha, área de
refeições com mesa, cadeiras e
cubos/estante desenhados pelo
Atelier Lígia Casanova. A mesa
está posta com jarro, travessa
e argolas de guardanapo da
Casanova Store, já os pratos
e chávenas são da Zara Home.
COZINHA Numa das paredes
estão contempladas todas
as áreas de trabalho e os
equipamento essenciais, assim
como armários para arrumos.

Da organização espacial
resulta fluidez e
simplicidade de movimentos
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QUARTO DO CASAL
Mobiliário desenhado pelo
Atelier Lígia Casanova.
Roupa de cama Zara Home.
A manta, os vinis de parede
e o tapete da Casanova Store.

Na zona íntima, as linhas simples
e as cores suaves
favorecem o descanso necessário

UNIDADE As cores, materiais
e apontamentos vão passeando
por todas as divisões.
CASA DE BANHO Área
revestida a mármore, com
escadote da Casanova Store,
atoalhados e tapete Zara Home.
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Quarto criado ao gosto
e em resposta às necessidades
da pequena princesa

QUARTO DA FILHA
Ao mobiliário,
desenhado pelo Atelier
Lígia Casanova,
a profissional juntou
tapete e vinil de parede
da Casanova Store e roupa
de cama da Zara Home.
LINGUAGEM Numa cor
ao gosto da pequena rainha
deste espaço, o papel de
parede da Casanova Store
reforça a linguagem usada
na sala de estar.
SEGREDOS A tirar
partido da iluminação
natural vinda da janela,
pequena área de trabalho
com secretária, cadeira
e prateleiras de apoio.
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QUARTO DO FILHO
A profissional, através
do Atelier Lígia Casanova,
desenhou o mobiliário deste
quarto. Tapete e vinis de
parede da Casanova Store e
roupa de cama da Zara Home.

Projeto pensado com
soluções que visam
acompanhar o crescimento

APONTAMENTOS O fiel
companheiro nos momentos
de trabalho: o crocodilo
é da Casanova Store
CASA DE BANHO
Divisão revestida a mármore,
com tapete da H&M Home
e atoalhados Zara Home.
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