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ACOLHEDOR

Espírito jovem
Em Setúbal, Lígia Casanova assina este projeto, inspirado nos
interiores do Norte da Europa, região onde residiu o proprietário.
TEXTO: TERESA MAFALDA FOTOS: BRUNO BARBOSA
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LUZ
Sala de estar com
mobiliário que potencia
a luminosidade do
espaço, com tons claros
e materiais naturais.

E

le é engenheiro, ela gestora,
e têm uma filha de sete anos.
Em 2016, a Caras Decoração
publicava um apartamento
assinado por Lígia Casanova,
projeto que deu a conhecer à
família o trabalho desta designer e que se tornou, mais
tarde, o 'cartão de visita' ideal para que fosse
desenvolvido o contacto.
Tendo no passado residido no Norte da
Europa, o proprietário sempre se sentiu muito
confortável com o estilo minimal e quase monocromático dos interiores escandinavos, por
isso, quando viu nas páginas da nossa revista
uma intervenção que lhe remetia para esse
modo de viver a casa, guardou o exemplar.
Em setembro de 2017 veio a revelar-se muito
útil como briefing para a decoração do seu
novo apartamento em Setúbal.
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A ideia era desenvolver um esquema de interiores onde conforto fosse a palavra chave.
Fazendo jus ao 'estilo' escandinavo, e como
forma de potenciar a intensa luminosidade dos
espaços, todos os móveis são de cores claras
(lacados) ou em madeira natural, tendo sido
selecionados apenas os essenciais, aqueles que
proporcionam arrumação, são de fácil manutenção e cumprem uma função estética. "Foi-nos
solicitado o mínimo de mobiliário: mesas, cadeiras, aparador, sofá, cadeirão, móvel TV e um
grande tapete (sala de estar e refeições)", justifica a designer. Tecidos confortáveis, tapetes que
ajudam a ampliar a sensação de espaço e papel
de parede para um enquadramento acolhedor
foram abordagens que responderam às solicitações do casal. E o resultado reuniu o consenso
e até excedeu as expectativas desta família, que
gosta de receber e de reunir os amigos à volta
de uma grande mesa de jantar.
CARAS DECORAÇÃO SETEMBRO 2018
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JANTAR
Os proprietários gostam de
receber, por isso a designer optou
por uma mesa de dimensões
generosas, o que possibilita reunir
um grande grupo de amigos.
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CIRCULAÇÃO
Perspetiva das
diferentes divisões.
A atmosfera quase
monocromática
é um elemento
unificador
do espaço.

PORMENORES
Determinados
detalhes, como
é o caso deste
suporte para
colheres, marcam
a diferença em
divisões que podem
correr o risco de se
tornarem demasiado
impessoais.

COZINHA
Cozinha com armários lacados
e vários elementos que ajudam
a melhorar a organização
das diferentes áreas.
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TRABALHO E DIVERSÃO
Todos os recantos foram
potenciados. Aqui, as
prateleiras 'encaixam'
no espaço disponível
e a secretária ocupa toda
a extensão de uma parede
que beneficia de luz natural.
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QUARTO JUVENIL
O papel de parede marca
a personalidade deste
quarto, que acompanha
o crescimento do seu
habitante. A mesa-de-cabeceira suspensa
aumenta a área disponível.
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QUARTO PRINCIPAL
Fazendo jus à restante
casa, também no quarto
dos proprietários a parede
assume protagonismo
e conforto com a aplicação
de papel de parede.
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CASA DE BANHO
Espaço de higiene
integralmente revestido
a mármore. A exceção
é a parede que recebe
o móvel para lavatório. Aqui
o espelho amplia a divisão.
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