FAÇA VOCÊ MESMO
HISTÓRIA DE FAMÍLIA

Amor
à
primeira vista

LUMINOSIDADE Destaque para
o móvel industrial, pouf em lã e
autocolantes de parede, tudo do
Atelier Lígia Casanova. Tapete
em croché de Paola Lenti.
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Moradas na pág. 94

Uma casa idealizada à medida
das necessidades dos proprietários
e dos sentidos de Lígia Casanova,
a autora deste projeto.
TEXTO: CARLA S. RODRIGUES FOTOS: BRUNO BARBOSA

Moradas na pág. 94
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MEMÓRIAS
Num recanto da sala, quadros de diversos
artistas imprimem ritmo à parede branca.
Tapete berbère vintage (Marrocos) e pouf
da Vitra. Os cubos suspensos, em teca (Bali)
e em metal lacado dão arrumação.

A decoração de parede segue um conceito gráfico

U

ma sensação forte e arrebatadora, daquelas que nos fazem pensar, vezes sem
conta, no que ficou para trás, e obrigam a avivar a memória. Obsessão por aquilo
que definimos como diferente e especial. Foi
isto que sentiram os proprietários desta casa
quando por ela se apaixonaram e logo ao primeiro olhar.
28
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De há 18 anos a esta parte muita coisa mudou,
até porque o interior do edifício pré-pombalino, datado de 1680, estava em esqueleto. No
entanto, o casal, na altura em começo de vida
– hoje com três filhos – depressa percebeu que
ali havia potencial para renovar, inovar e ficar.
Ao todo, a habitação, com 210m 2 distribuídos
por um T5+1, a soma de três reabilitações,

PÉ-DIREITO
O desnível do
tecto permitiu
aproveitar a
sanca para ali
"descansar livros
e outros objetos".
CONFORTO Sofá,
em linho da
Élitis, qualquer
semelhança
com uma
cama é pura
coincidência...
O tapete é da
Gandia Blasco.
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AUTORA
Lígia Casanova
é a responsável
pela decoração
deste imóvel.
FIGURA
PRINCIPAL
A estante
em zinco é
protagonista.
A escada
alcança os livros
altaneiros.
Ao lado, réplica
da famosa
cadeira Egg.
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PLANO DE FUNDO
No primeiro piso, junto
ao acesso à cozinha,
encontra-se a sala de jantar,
de onde é possível observar
a profundidade desta
divisão comum.

A estante acompanha toda a cota da habitação

sempre com o cunho pessoal da designer Lígia
Casanova, a quem os clientes confiam qualquer
projeto de 'olhos fechados', pois conhecem a
sua sensibilidade para misturar diversas peças
e estilos.
"Neste prédio viviam duas famílias, sendo que
os três últimos andares se encontravam ocupados apenas por uma delas, que tinha vários

filhos. Quando os pais se viram sozinhos, resolveram criar dois apartamentos independentes.
No entanto, na área ocupada por esta casa só
existiam casas de banho e quartos, obrigando
a uma reestruturação total de forma a incluir
a cozinha", conta Lígia Casanova, assumindo
que o apartamento está bem dividido, contemplando no primeiro piso a área social e os
CARAS DECORAÇÃO fevereiro 2016
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REFEIÇÕES LEVES
Mesa, da Arper,
com peças de Anna
Westerlund. Cadeiras
da Vitra, móvel antigo
indonésio com gavetas
em vidro e candeeiro de
tecto de Ingo Maurer.

contemporâneo ganha expressão com peças de autor

quatro quartos, separados desta zona por uma
porta dupla, enquanto o andar superior serve
de abrigo a um pequeno escritório e à suíte.
Através desta longa estada de família na habitação, a casa já atingiu a maioridade e sofreu
várias transformações e projetos de remodelação que tanto passaram por uma profusão de
cor como pela quase ausência dela.
32
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O objetivo último foi acompanhar da melhor
forma o crescimento das crianças, hoje já adul
tos, adaptar sempre os espaços, respeitar necessidades, gostos e vivências.
Desta forma, pintou-se o chão primeiro de branco e agora de cinzento, aproveitaram-se sempre
que possível móveis antigos, as casas de banho e
a cozinha foram intervencionadas e o quarto

COZINHA
Móveis Ikea
ganham toque
mais rústico
com os tampos
em ardósia.
TUDO EM ORDEM
A monotonia de
lavar a louça é
quebrada com
a paisagem
que se observa
através de uma
pequena janela.
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MADEIRA
Móvel em
teca com
compartimentos
para arrumação
e banco no
mesmo material,
ambos da
Indonésia.
CONTRASTE
Junto à entrada,
o contador
antigo adquirido
num antiquário
quebra os tons
neutros da área.
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ÁREA DE TRABALHO
No segundo andar, foi criado
um pequeno escritório através de
móveis lacados em alto brilho, do
Atelier Lígia Casanova. Tapete de
Paola Lenti e pouf da Vitra.

Mezanino com vista sobre a zona social

dos proprietários, no mezanino, viu a sua área
ser reduzida para dar lugar à atual suíte.
Tendo preferência por tudo o que tenha "um ar
craft, ecológico e natural", quando o assunto são
texturas e materiais, Lígia Casanova vai buscar
inspiração em viagens – tendo a China como um
dos seus destinos de eleição, para onde viaja em
trabalho com alguma frequência – e nos livros,

razão pela qual eles se distribuem como 'cogumelos' por toda a habitação. E não se pense que
é apenas um defeito de profissão da designer
para tentar saber quais as tendências do momento. A leitura também é um gosto comum
ao agregado desta família, o que levou Lígia a
criar vários compartimentos para "arrumar a
escrita". Por isso, não é de estranhar que os
CARAS DECORAÇÃO fevereiro 2016
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CASA DE BANHO
Rentabilização
do espaço
através de
lavatórios
Keramag
suspensos.
CORREDOR
É ocupado com
um móvel para
arrumação.
Parede a
ganhar
expressividade
com as telas
de Eva Armisén.
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REFÚGIO
Móveis lacados com tampo
em carvalho, para esconder
piano digital portátil, do Atelier
Lígia Casanova, cama com
cabeceira e gavetão, linhos
da Designers Guild.

Quartos com inspiração moderna e notas de cor

proprietários escolham como elemento favorito,
a estante de zinco que acompanha a cota da
casa e serve como pano de fundo a muitas conversas entre amigos. Tanto dos pais, como dos
filhos, que sempre gostaram de trazer colegas
para pernoitar no imóvel. "Agora menos, porque
dois deles já estão a estudar fora de Lisboa",
conta Lígia, acrescentando que, tal como os

clientes, gosta muito de um móvel contador que
descobriu num antiquário: "era verde escuro
e, aparentemente, sem interesse, mas quando
abri a porta apaixonei-me por ele". Outra das
imagens de marca dos seus projetos diz respeito à forma como preenche os espaços em
branco, transformando-os numa verdadeira galeria visual. "Talvez pela minha 'deformação'
CARAS DECORAÇÃO fevereiro 2016
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CENÁRIO MASCULINO
Tendo como nota
dominante os tons neutros,
cama com pés em metal,
móvel em ferro lacado e
linhos da Designers Guild.

A cama tem um posicionamento original

profissional (designer gráfica) quando remodelo
uma casa, penso cada parede como se fosse a
página de um livro, sendo obrigatório criar um
conceito harmonioso entre cada uma delas", salienta Lígia que aqui espalhou várias molduras
pelos dois pisos, não fazendo 'ouvidos moucos'
às divisões quase sempre isentas destes artigos:
casas de banho e cozinha.
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Além dos quadros, também um tom cinza azulado serve de fio condutor a todos os compartimentos, acompanhando a sala no seu comprimento, esgueirando-se para as escadas e
percorrendo dormitórios e escritório.
A luz natural é uma das mais-valias da casa,
situada num bairro típico da capital, evidenciando os detalhes das peças e as texturas

ESTUDO
Secretária em
ferro lacado,
cadeira Vitra,
tapete da
Gandia Blasco,
e estante em
ferro.
RAPAZ
Móvel de TV,
em carvalho,
assinado pelo
Atelier Lígia
Casanova.
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SUÍTE
Linhos da
Designers Guild,
móvel suspenso,
em carvalho,
com frentes
de gavetas
em zinco,
integrando
um toucador
do Atelier Lígia
Casanova.
Serigrafia
de Sempé,
busto Anna
Westerlund.
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ELEMENTOS DIFERENCIADORES
Salamandra, à qual se juntam
o candelabro antigo e o
contador para bijuteria em
carvalho europeu, a serigrafia
de Eva Armisén e os vinis
autocolantes nas paredes

Artigos ecológicos e antigos em destaque

das mesmas. No que diz respeito à iluminação
artificial, é comum um candeeiro de tecto, com
assinatura de autor, impor a sua presença num
determinado ambiente, mas a sala de estar,
por exemplo, recorre a iluminação mais baixa,
dirigida, criando uma atmosfera acolhedora.
De contemplação, a maioria das vezes, como
se pretende em espaços confortáveis.
Moradas na pág. 96

Estágios de vida preenchidos por conceitos
únicos e metamorfoses decorativas ímpares,
definem este projeto de Lígia Casanova, para quem o desafio se mostrou "bastante estimulante em cada intervenção. Como se fosse
sempre a primeira vez e tendo a sensação de
que ainda não dei o trabalho por concluído".
Aguarda-se a próxima sequela.
CARAS DECORAÇÃO fevereiro 2016

41

