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FAMILIAR

Apartamento, em Lisboa, com interiores 
contemporâneos (re)decorados por Lígia Casanova.
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Composição
NEUTRA

enTraDa Na parede 
pintada de cinza,  

consola feita à 
medida pelo Atelier 

Lígia Casanova. 
Quadro da autoria de 

Cristina Valadas.
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Os clientes já não gostavam da deco-
ração da sua casa, feita há oito anos. 
Pediram-me para que projetasse al-

go com que se identificassem", conta Lígia 
Casanova que levou uma semana a compor 
os interiores deste apartamento, em Lisboa, 
procurando corresponder às necessidades e 
expectativas dos utilizadores. Se ficou alguma 
coisa por fazer? A resposta surge pronta: "Os 
quartos das adolescentes".
O maior desafio foi tentar que a casa parecesse 
visualmente maior. "Daí a necessidade de re-
correr a paredes cinzentas escuras que dessem 
uma maior profundidade de espaço", explica 
a profissional, designer gráfica de formação, 
ligada à área da decoração, com ateliê próprio, 
há mais de 22 anos, que recebeu "quase carta 
branca", quer na escolha das cores, quer na das 
peças. Sem elementos já existentes, é "prati-
camente tudo novo".

A SOBRIEDADE DAS LINHAS 
SIMPLES E DOS TONS CLAROS

SoBre a MeSa 
Serviço de pratos e 
talheres, do Atelier 

Lígia Casanova. 
Bolos da Delírios de 

uma Abóbora.

Área De reFeiÇÕeS 
Candeeiro de tecto,  
da Muuto, mesa do 
Atelier Lígia Casanova  
e cadeiras DSR, de 
Charles & Ray Eames 
para a Vitra. Parede 
pintada com tinta 
Acquacin, da Cin,  
na cor cinza.

SaLa Sofá, em L, almofadas, móvel de 
TV e tapete, do Atelier Lígia Casanova. 
Arca dos proprietários. Ao fundo, réplica 
da poltrona Egg, de Arne Jacobsen.
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APONTAMENTOS E COMBINAçõES 
CHEIAS DE PERSONALIDADE

O branco, intemporal, surge combinado com 
outros tons neutros, como o cinza, e serve de 
pano de fundo para apontamentos coloridos, 
sobretudo ao nível das texturas (tapetes, al-
mofadas, cortinas) e quadros (da autoria de ar-
tistas como Cristina Valadas ou Eva Armisén), 
enquanto a madeira (pavimento, portas, mesa 
de refeições, molduras, estantes, prateleiras) 
reforça a sensação de conforto e aconchego, 
quebrando a 'brancura' que se estende também 
ao mobiliário (peças de design e executadas à 
medida para o projeto).
A sala, pensada para os serões e as refeições 
em família, é um ambiente com amplas janelas 
que trazem luz natural e ajudam a realçar a 
contemporaneidade das peças criteriosamente 
escolhidas. Destaque para o sofá, com confi-
guração em L, e para a mesa de refeições, em 
madeira, com pés em cruz, peças de linhas 
simples, do Atelier Lígia Casanova.

TraBaLHo e eSTUDo 
Secretária, lacada, 
do Atelier Lígia 
Casanova, cadeiras 
DSW, da Vitra, e 
portas de roupeiro 
pintadas com tinta 
efeito ardósia.

PorMenoreS  
Sofá, da Ikea. Almofadas  
e mesas de apoio, 
redondas, provenientes  
do Atelier Lígia Casanova.

eSCriTÓrio Estante, 
prateleiras e cortinas,  
do Atelier Lígia 
Casanova. Candeeiro  
de suspensão Ikea, 
e tapete da La Redoute. 



Janeiro 2017 CARAS DECORAÇÃO62 Moradas na pág. 94

FAÇA VOCÊ MESMO

CARAS DECORAÇÃO Janeiro 2017 63

Paredes brancas, secretária corrida, criada sob 
medida, acompanhada por cadeiras DSW, de-
senhadas, em 1950, por Charles & Ray Eames 
para a Vitra, e detalhes de amarelo-limão 
(cortinas, tapete da La Redoute), como forma 
de fugir à monotonia cromática, surgem no 
escritório, divisão que se revelou um desafio 
para Lígia Casanova. "Foi necessário recriar 
um espaço onde a proprietária pudesse traba-
lhar, mas onde as filhas adolescentes também 
pudessem estudar e ver televisão", explica a 
responsável pela decoração. "Procurei conciliar 
a decoração com a vida do dia-a-dia, obser-
vando a necessidade dos habitantes da casa".
O sofá, com chaise-longue, adquirido na Ikea, 
representa a área de TV e lazer do espaço de 
estudo e trabalho. As portas do roupeiro, já 
existente, foram pintadas com tinta de efeito 
ardósia, o que permite desenhar, escrever e 
personalizar a superfície com giz.

SUÍTe Cama, cabeceira 
com mesas de apoio, 
e têxteis, tudo do 
Atelier Lígia Casanova. 
Candeeiros, de tecto 
e mesa, e autocolante 
(parede), da Ikea.

DeTaLHeS Móvel, com dupla 
função, cómoda e toucador, e 

candeeiro de mesa, do Atelier Lígia 
Casanova. Banco da Zara Home. 

CaSa De BanHo O espelho, que 
desce do tecto até à bancada 

de lavatório, ajuda a ampliar 
visualmente o espaço. 
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CoZinHa Móveis já existentes. 
Cadeiras DSR, de Charles & Ray 
Eames para a Vitra, e candeeiro 
de suspensão Ikea.

reCanTo Sobre a mesa Tulip, 
desenhada por Eero Saarinen, loiça 
do Atelier Lígia Casanova e bolos 
da Delírios de uma Abóbora.

As escolhas sóbrias e descontraídas, porém 
elegantes, repetem-se na suíte. Aqui, Lígia 
Casanova voltou a arriscar uma parede no tom 
cinza (assumidamente urbano) e a pontuar a 
base branca de cor (rosa, laranja e amarelo), 
através dos elementos têxteis. Quanto à esco-
lha do mobiliário, foi tudo feito sob medida: a 
cabeceira de cama, com mesas de apoio, e o 
móvel, lacado a branco, com dupla função (có-
moda e toucador). Sem querer apontar um es-
tilo, revela-nos os aspetos mais importantes da 
decoração. "São o conforto, a funcionalidade, 
iluminação e a satisfação dos clientes depois 
do projeto realizado", avança Lígia Casanova 
que desvenda as preferências ligadas à vivência 
da casa, depois de decorada. "Os proprietári-
os sentem-se bem em todas as divisões, mas 
se tivessem que destacar uma peça de eleição 
talvez sejam os candeeiros de pé que estão na 
sala".
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