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4%22!±/ #ADEIRAS E TAPETE DA 'ANDIA "LASCO #HAISE LONGUE EM DETALHE E POUF
DA 0ARIS 3ETE 0/2-%./2%3 4APETE DA COLEÎÍO -ANGAS DE 0ATRICIA 5RQUIOLA PARA
A 'ANDIA "LASCO EM PURA LÍ VIRGEM E GRAVURA DA GALERIA 3ERPENTE

/

o Porto, em frente ao rio Douro, com
vista para Gaia, um apartamento de
400m 2 , distribuídos por três pisos,
pensado para um casal na casa dos 40 com duas
ﬁlhas adolescentes. A arquitetura é assinada por
Vítor Carvalho Araújo, que apostou em linhas
depuradas e materiais nobres, como a madeira de aﬁzélia no soalho, mármores (Olímpico
Velho e Tassus) nas casas de banho e Silestone
Branco Zeus na cozinha. O edifício, intitulado
Monchique, foi erguido nos terrenos da antiga
fábrica de louça de Massarelos.
#!2!3 $%#/2!±°/ s *5.(/  s



%34!2 -ØDULOS EM CARVALHO NATURAL E APARADOR
SUSPENSO DO !TELIER ,ÓGIA #ASANOVA COM CERÉMICAS
DE 3ARA 'UERREIRO 3OBRE A LAREIRA ESCULTURA DE -ARIA
2ITA 'RAVURAS DA GALERIA 3ERPENTE $%4!,(% 3OFÈS
E MESA DE CANTO DA 'ANDIA "LASCO #ADEIRÍO %GG
EM PATCHWORK E CORTINADOS DA ²LITIS

A decoração dos interiores ficou a cargo de
Lígia Casanova, com ateliê homónimo, que soube
tirar partido das potencialidades do espaço. "A
casa já por si tinha imenso potencial. A exposição
solar é muito boa, a base de arquitetura é neutra, as casas de banho e a cozinha têm materiais
e revestimentos brancos e como nenhuma das
casas de banho é interior até ajuda à 'luminosidade
natural' da habitação. Quando se tem uma boa
base com excelente exposição solar, revestimentos neutros e áreas bem divididas, é muito fácil
fazer um projeto. Esta casa tem ainda outra vantagem, a vista de rio, que é maravilhosa", observa
a profissional.
Piso a piso, Lígia Casanova dá-nos a descrição
do programa do projeto, os objetivos e a estratégia de intervenção, começando pela criteriosa
seleção de cores e materiais: "No primeiro andar,
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3!,! 4APETE DA 'ANDIA "LASCO ARTESANAL EM PURA
LÍ VIRGEM -ESA DE CENTRO CANDEEIROS DE MESA E PÏ
DA 0ARIS 3ETE 'RAVURA DA GALERIA 3ERPENTE ,)'!±¿%3
#ADEIRÍO "IRD DE (ARRY "ERTOIA COM ESTRUTURA EM AÎO
CROMADO E CAPA EM TECIDO DA $ESIGNERS 'UILD JUNTO
Ë PASSAGEM PARA A CASA DE JANTAR

optou-se por utilizar tons cinza muito escuros que
pudessem contrastar com o branco, realçassem a
vista e servissem de suporte às obras de arte que
lá fossem colocadas, havendo ao mesmo tempo
uma linha condutora entre o hall, a sala de estar,
casa de jantar e cozinha. Na zona de estar também se utilizou uma segunda cor para ajudar a
'diluir' a tonalidade da pedra da lareira. As cores
utilizadas neste piso foram os brancos, beges,
taupes, cinzas claro e escuro, amarelos, laranjas,
encarnados e castanhos", conta, referindo ainda
que a nível de materiais, texturas e luz artificial,
a opção recaiu sobre "madeiras, como o carvalho
europeu e lacados mate e de alto brilho, inox brilhante, borracha, sedas, linhos, veludos, tapetes
de lã e antigos, cartão canelado, feltro, telas de
grandes dimensões, gravuras e iluminação com
candeeiros originais".
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#!3! $% *!.4!2 -ESA DE JANTAR SOFÈ CADEIRAS
TAPETE E CANDEEIRO DE CHÍO DA %MPATIAS 4ELA
DE &ÈTIMA -ENDONÎA DA 'ALERIA  LADEADA POR
APLIQUES DO !TELIER ,ÓGIA #ASANOVA 'RAVURAS DA
GALERIA 3ERPENTE (!,, 4ELA DE &ÈTIMA -ENDONÎA
4APETE E POUFS DO !TELIER ,ÓGIA #ASANOVA

No segundo andar, destaque para o contraste
impactante: "A ideia aqui é que o azul seja uma
cor repousante sem ser fria, enquanto no último
piso os brancos, cinzas claro e escuro, amarelos,
laranjas e azuis se conjugam com as madeiras,
lãs, feltros e inox", observa Lígia Casanova, que
procurou "criar um ambiente relaxante, que fosse
harmonioso, confortável e feliz."
A vista panorâmica da área de estar, com sofás
de interior adaptáveis ao exterior, determinou a
distribuição das peças de mobiliário. "Brincou-se
à volta dos tons dos tapetes Mangas (da coleção
desenhada por Patricia Urquiola para a Gandia
Blasco) e optou-se por virar a disposição da sala
para o rio. Os utilizadores não necessitam de TV,
preferem ler e ouvir música". O terraço, esse, é
uma extensão, um prolongamento da sala, estando
disponível para ser usado o ano inteiro.
#!2!3 $%#/2!±°/ s *5.(/  s



#/:).(! / BRANCO DO PAVIMENTO E DOS ARMÈRIOS
EM LACADO DE ALTO BRILHO Ï QUEBRADO PELA COR
DO CANDEEIRO E DA PAREDE SIMPLESMENTE PINTADA
ONDE SE DESTACA A TELA DE #ATARINA 0INTO ,EITE
2%&%)±¿%3 -ESA E CADEIRAS DA 'ANDIA "LASCO

Quando é preciso, as portas de correr, embutidas na parede, impedem a comunicação com o
espaço de jantar. O cadeirão Bird, desenhado em
1952 por Harry Bertoia, com estrutura em aço,
e capa, em tecido da Designers Guild, assinala a
passagem para a zona de refeições, que traduz o
clássico contemporâneo ao combinar as curvas
suaves com a modernidade das linhas retas. Ali,
a mesa oval, da Empatias, facilita a vida de quem
se senta no confortável sofá.
A cozinha esbanja luminosidade, graças à combinação do pavimento e dos armários brancos, em
lacado de alto brilho, com bancadas em Silestone
Branco Zeus, além das amplas janelas, com vista
sobre o rio e a cidade, aliados que reforçam ainda
mais a sensação de amplitude. O toque de cor vem
da parede, simplesmente pintada, do candeeiro e
da tela de Catarina Pinto Leite.
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® %.42!$! .A ZONA
DE PASSAGEM A LADEAR
A TELA DE &ÈTIMA
-ENDONÎA QUADRO
DE 2ACHEL #AIANO
Ë ESQUERDA E OBRA
DE 5RBANO Ë DIREITA
DA 'ALERIA 
.A PAREDE DAS
ESCADAS CABIDE
DO !TELIER ,ÓGIA
#ASANOVA
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15!24/ $% #!3!, 3OMMIER DA #OLMOL COM ROUPA
DE CAMA DA $ESIGNERS 'UILD E MANTAS DA :ARA (OME
#ORTINADOS COM TECIDO DA ²LITIS PARA A 0EDROSO  /SØRIO
E PEÎAS CERÉMICAS DE 3ARA 'UERREIRO COLOCADAS JUNTO
ËS JANELAS E SOBRE A MESA DE CABECEIRA

O hall , exibindo tela de Fátima Mendonça,
quadro de Rachel Caiano e obra de Urbano, dá
acesso às áreas sociais e as escadas levam-nos ao
piso superior, onde se encontram as zonas íntimas:
três suítes, quarto de casal e quarto e escritório
da filha mais nova. O terceiro andar, sótão, em
open space, com casa de banho, faz as vezes de
quarto da filha mais velha.
As peças de mobiliário e os objetos de decoração que compõem os ambientes são provenientes
do Atelier Lígia Casanova, Colmol, Empatias,
Gandia Blasco, Paris-Sete, Pedroso & Osório ou
Zara Home. Já as telas e gravuras são da galeria
Serpente e Galeria 111.
Para a profissional, é muito difícil definir o
espaço atribuindo-lhe um estilo: "A minha preocupação é sempre criar espaços em que as pessoas
se sintam felizes e confortáveis, aliás esse é o
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3)-0,)#)$!$% !MBIENTE DOMINADO POR UMA
PAREDE SIMPLESMENTE PINTADA EM AZUL COM QUADROS
EM MOLDURAS BRANCAS E DECALQUE EM VINIL 4APETES
E CANDEEIROS DO !TELIER ,ÓGIA #ASANOVA ® CABECEIRA
SOBRE A MESA RÈDIO DE ESTILO RETRO DA 4IVOLI !UDIO
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#!3! $% "!.(/ DE APOIO AO ESCRITØRIO
COM DECALQUE EM VINIL APLICADO NO ESPELHO
%3#2)4»2)/ !MBIENTE DE ESTUDO UTILIZADO PELA FILHA
MAIS NOVA DOS PROPRIETÈRIOS COM ESTANTE DE PAREDE
E TAPETE DO !TELIER ,ÓGIA #ASANOVA %STANTE DE CHÍO
DA %MPATIAS JUNTO A QUADRO DE 2ACHEL #AIANO

meu o mote. Gosto de utilizar tons neutros e
linhas simples, contemporâneas, mas originais,
com um toque de humor e boa disposição. Logo,
a decoração é intemporal".
Vivência da casa, no dia-a-dia: "Os moradores
passam muito tempo nas áreas sociais, ouvem
música e são apreciadores de pintura como se
pode ver", nota Lígia Casanova, prosseguindo:
"Enquanto os quartos foram feitos, com bastante cuidado, segundo o gosto de cada ocupante, a
zona de estar é de gosto comum".
O resultado proporciona todas as condições
para "uma boa vida", expressão da decoradora.
"Onde se iria arranjar um espaço destes, com uma
vista assim?", remata.
#ONSULTE A LISTA DE MORADAS A PARTIR DA PÈG 
6EJA MAIS FOTOS EM WWWCARASPT
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