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Natureza fonte primordial de inspiração • NOVAS NARRATIVAS 

Artistas e reinterpretações modernas • ESTANTES  

Dia Mundial do Livro • COZINHAS Qual é o seu estilo?

olhar a terra
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RÚSTICA

Boas-vindas No alpendre da casa, conjunto de mesa, cadeiras, 
candeeiros, ânforas e almofadas da Casanova Store.

Exterior Situada num típico monte alentejano, a Casa 
Rosmaninho está integrada num projeto de agroturismo.

A SÓS COM 
A NATUREZA

Alcácer do Sal, Alentejo

A casa Rosmaninho, no Monte do Olival, 

em Alcácer do Sal, tem a assinatura  

da designer de interiores Lígia Casanova.

Por: Esmeralda Costa FOTOS: Bruno Barbosa
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Zona da cozinha 
Foram preservadas características 
arquitetónicas típicas do Alentejo, 

caso dos tradicionais nichos  
em alvenaria junto  

à bancada de trabalho. 

Sala Sofá, almofadas, 
pufe em corda, bancos, 

tapetes, candeeiros, 
cortinados, ânforas e 

jarras, tudo da Casanova 
Store. Acessórios de 

cozinha da Zara Home.

"Na sala tentei recrear 

o espaço salamandra/

lareira da casa-mãe"

N
o coração de Alcácer do Sal, no Alentejo, Lígia Casanova 
apresenta-nos um dos seus últimos trabalhos, que a deixa 
manifestamente orgulhosa. O Monte do Olival é um espaço 
de agroturismo concluído em 2021, constituído por três ca-

sas de diferentes tipologias, inspiradas nas tradicionais habitações dos 
montes alentejanos. A arquitetura esteve a cargo de Ana Luísa Freitas 
de Matos, o projeto paisagista de Carolina Martins e Poliana Leite, da 
Abitah Atelier, e o design de interiores de Lígia Casanova. Damos aqui 
a conhecer a Casa Rosmaninho, onde, tal como nas outras, a decoração 
é descontraída, leve e confortável. O objetivo foi “criar um sítio onde as 
pessoas possam sentir paz, fora do buliçio da vida habitual”, conta Lígia.  
A designer sublinha o sucesso deste projeto, sobretudo pela confiança de-
positada pelos proprietários no seu trabalho: “Tenho uma ternura enorme 
por estes clientes, conhecemo-nos acidentalmente e tivemos logo empatia, 
uma simples relação profissional tornou-se numa bonita relação de amizade.” 
E será que mudaria alguma coisa? A resposta é pronta: “Mudava-me para lá 
(risos) se pudesse levar a minha casa para aquele sítio lindo...”
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"Palco de partilha, 

de amor e de histórias 

que têm passado 

de geração em geração, 

o Monte do Olival é o 

concretizar de um sonho"

Entrada Na zona da lareira, gavetas de madeira da Zara Home. Pufe com pés,  
da Sklum, e coleção de fivelas e acessórios em madeira da proprietária.

Passagem A aproveitar o vão das escadas está um cabide, com mesa e bancos,  
da Casanova Store. Pratos da Zara Home.
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"O mezanino recebeu  

um dos quartos e tem uma 

cama king size que  

fica reservada através  

de uma pequena parede"

Quarto Divisão com cama, têxteis, almofadões, mesas, tapetes e candeeiro  
de teto da Casanova Store. Na parede, aplique da Area.

Escadas O acesso ao mezanino, onde se encontra um dos dois quartos da casa,  
é feito através de uma escada simples. Uma pequena parede resguarda a divisão.
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Quarto No piso térreo e com janela para o exterior, área com cama, banqueta, tapetes, 
cortinados e candeeiros de teto, tudo Casanova Store. A roupa de cama é da Zara Home.

Detalhes O roupeiro (Casanova Store) foi instalado num nicho com caixas para 
arrumação da Ikea. Na área da casa de banho, espelho e acessórios da Zara Home. 
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A banhos No exterior, a piscina comum a todas as casas  
disponibiliza mobiliário de exterior em materiais naturais: 

espreguiçadeiras, mesas de apoio e cadeirões.

"Uma piscina com vista panorâmica 

para os campos cultivados complementa 

este típico monte alentejano” 
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De olhos no horizonte Área de refeições comum a todos os hóspedes  
com um conjunto de mesas, cadeiras e almofadas da Zara Home. Os candeeiros  

de teto são da Ikea e os acessórios de cozinha também Zara Home.

Refeições Sempre que possível, foram respeitados traços estruturais típicos  
da arquitetura alentejana. São exemplos as paredes brancas e a alvenaria  

aqui presente para diferentes tipos de apoio a esta zona.

"Lugar de paz, rodeado 

por oliveiras, ninhos 

de cegonha e uma infinidade 

de aves que nos visitam  

todo o ano"
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