REMODELAÇÃO

SALA Branco e azul, eis os pontos
de partida para um projeto que, segundo
a sua autora, necessitava de ganhar
luminosidade. Mobiliário e acessórios
do ateliê Lígia Casanova
e em casanovastore.com.

Bairro Alto, Lisboa

32M ²
DE LUZ
2

Num apartamento
envelhecido, Lígia
Casanova teve de
enfrentar vários desafios
para transformá-lo num
lugar mais apetecível.
Por: Teresa Mafalda
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ANTES Com as inevitáveis marcas
do tempo, o antigo apartamento era
um espaço sombrio e sem vida. Os
proprietários pretendiam revitalizá-lo
com vista a integrá-lo no mundo do
arrendamento de curta duração.

ANTES

VEJA AS DIFERENÇAS!
A remodelação levada a cabo
trouxe modernidade e um clima
de descontração ao interior da casa,
respondendo assim às expectativas
dos envolvidos.
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PLANTA Com um orçamento
muito contido, a planta
do apartamento foi respeitada.
O soalho foi afagado, tendo sido
aplicada uma 'aguada' de branco,
o que contribuiu para iluminar
as diminutas divisões.
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s desafios eram muitos, enumerá-los seria excessivo.
Os maiores? Para Lígia Casanova, a responsável
deste projeto, talvez o low budget e a tipologia do apartamento, uns escassos 32m². "Para transformar a casa
num espaço apetecível e tentar que parecesse maior foi
preciso tirar partido da luz natural, entre outros melhoramentos", refere a designer. E qual a melhor forma
de potenciar essa luz? "Passou por cobrir os antiquados
revestimentos da cozinha e das casas de banho, o chão
foi afagado e recebeu uma aguada de branco, no mesmo
tom foram pintadas algumas paredes, outras, estrategicamente, receberam um azul-escuro, o que acrescenta uma
sensação de profundidade e ao mesmo tempo de paz."
E sentar cinco pessoas numa sala com apenas 3,60m²?
"Sim, foi o espaço melhor conseguido desta casa", remata
uma orgulhosa Lígia.
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PINTURA Lígia Casanova optou por pintar algumas paredes
de azul, noutras aplicou ilustrações. "Acrescentam uma sensação
de profundidade e ao mesmo tempo de paz", sublinha a designer.
Mobiliário no ateliê Lígia Casanova.

REFEIÇÕES Instalar cinco pessoas à mesa num espaço
de 3,60m² foi um desafio para a equipa. A solução passou
por potenciar todos os recantos. Junto à janela, o banco
corrido oferece espaço extra para sentar.
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HÓSPEDE Mais um desafio
foi superado. Dadas as
características de utilização
do apartamento, a designer
instalou num espaço de
2,40m² uma cama individual.

QUARTO PRINCIPAL
Tal como na restante casa,
todos os recantos tiveram de ser
potenciados. Junto à janela está
a cómoda e a restante arrumação
faz-se com a ajuda de uma
estrutura de madeira em jeito
de charriot.
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CASA DE BANHO
Tal como na cozinha, a casa
de banho, envelhecida e antiquada,
foi completamente remodelada.
Foram substituídos revestimentos
e sanitários, assim como o restante
equipamento. As paredes foram
pintadas de branco e optou-se
por colocar um lavatório num módulo
que integra arrumação.

ANTES
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COZINHA Branco foi a cor eleita,
e os azulejos foram substituídos
por pintura. Atualizou-se a antiga
chaminé e todos os espaços livres
foram aproveitados para arrumação.
As prateleiras, em madeira natural,
contrastam e aumentam a sensação
de espaço na minicozinha.
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