Orquestra com

MAESTRO
São pormenores como candeeiros, jarras, almofadas e papel
de parede que definem a personalidade desta casa e de quem
a habita. Sob a batuta de Patrícia e Nuno, a decoradora
Lígia Casanova compôs uma sinfonia de cores, formas e texturas.
texto de Helena Botelho | produção de Madalena V illalobos
fotografias de Paulo Lima, assistido por Cristina Chichorro

Junto à lareira, prato para bolos e bule, de Anna Westerlund, bolos em tecido, de Susana Monteiro,
tudo para atelier Lígia Casanova. Copos com base de feltro, da Hut. Consola em umbila com jarra e fotóforos,
de Anna M. Prato, colheres e taça, de Doris B., tudo para atelier Lígia Casanova. Flores na Em Nome da Rosa.
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Na sala de estar, lareira
com moldura em bronze
por Maria Felizol. Candeeiro
de pé e almofadas, na Casa
de Chá da Raposa. Tapete
cairo e tapete de viscose
sobreposto, na GT Design.
Consola em umbila
(madeira africana) e jarra
em cerâmica, no atelier
Lígia Casanova.

Chave da casa
n
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Área: Apartamento, no centro de Lisboa, com 300 m 2
Tipologia: Duas salas de estar, sala de jantar,
suite, três quartos, escritório, cozinha, lavabo social,
duas casas de banho
Remodelações: Transformação total de um centro de escritórios
para habitação própria, com construção de raiz da cozinha
e das casas de banho e colocação de pavimento
Projecto de decoração de Lígia Casanova
Projecto de arquitectura de interiores de Tomás Azevedo Neves

Salas amplas e
luminosas são um
hino ao convívio
e o cartão de visita
perfeito para uma
casa cheia

Na sala de estar, sofás, na Semnome. Mesa com
tampo em betão armado. Almofadas, no atelier
Lígia Casanova. Candeeiro de pé, na Cutipol.

Na zona de trabalho, mesa e estante em afezélia com desenhos
gravados. Cadeira DAR, por Charles e Ray Eames, da Vitra.
Papel de parede bordado, no atelier Lígia Casanova.
Na sala de estar, sofá, na Semnome. Cadeirão
dos anos 30 reciclado com tecidos da Designers Guild.

P

or momentos, nem queria acreditar que estava
numa das mais movimentadas avenidas de
Lisboa. Ao entrar no apartamento de
Patrícia e Nuno fui invadida por uma agradável sensação de tranquilidade. A luz que entrava pelas
enormes janelas das salas tornava o espaço ainda
mais acolhedor. Essa foi, aliás, uma das características que mais impressionou este jovem casal quando
aqui entrou pela primeira vez.
Concluídas as obras de remodelação, os proprietários foram ao encontro de Lígia Casanova, uma
amiga de outras casas, para os ajudar a decorar este
magnífico espaço. “Já conhecíamos a Lígia e o trabalho dela. Gostamos muito da forma como conjuga as peças e as cores. Tem pormenores muito originais”, justifica Patrícia, apontando para o
candeeiro de pé engalanado de hortênsias, um dos
muitos detalhes que nos surpreendem e deliciam.
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1. Papel de parede de Claire B., para atelier Lígia Casanova. Flores na Em Nome da Rosa. 2. Mesa de jantar em betão armado com cerâmicas
variadas e suporte com fadas para meia de Natal. 3. Prato de bolo de Anna Westerlund, com bolos, em tecido, por Susana Monteiro,
para atelier Lígia Casanova. 4. Árvore com enfeites, no atelier de Lígia Casanova.
NA PÁGINA SEGUINTE: Na sala de jantar, painel com papel de parede, de Claire B. Mesa em betão armado e cerâmicas variadas,

tudo para atelier Lígia Casanova. Árvore patinada, no atelier Lígia Casanova. Cadeiras, na Area. Lustre, herança de família.
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O Natal de Patrícia e Nuno
Quando abrem os presentes? Na noite de 24 ou na manhã de 25?
Os adultos na noite de 24 e as crianças no dia 25, de manhã.
Pai Natal ou menino Jesus?
Menino Jesus.
Natal dourado e vermelho ou noutras cores?
Azul claro e prateado.
Peru ou bacalhau?
Ambos.
Presente de sonho?
Saúde e tempo sem stress. E ainda uma viagem com o meu marido
e as minhas filhas às Maldivas.

Na suite, sommier e banqueta revestidos
em lona branca. Roupa de cama,
na Area. Candeeiros de Ingo Maurer.
Mesas apoio, da Vitra. Na parede, painel
com fotografias de família.

3 perguntas a…
Lígia Casanova, a maestrina nesta orquestra de vários
intérpretes. O seu estilo é inconfundível: mimoso
e feminino. Em adolescente nunca pensou vir a ser
decoradora, muito menos com este tipo de linguagem
decorativa: “Era uma autêntica maria-rapaz.” Empenhada
neste projecto desde 2005, prefere trabalhar as divisões
separadamente de forma a que os proprietários vejam
o resultado final em cada uma delas.
Qual o briefing neste projecto?
Para eles o mais importante era tornar um espaço
tão amplo numa casa confortável e acolhedora, tirando
o máximo partido da luz.
Teve alguma dificuldade em encaixar as peças que
traziam da casa anterior?
Talvez os tapetes com padrão colorido. Chocam
um pouco com a restante decoração. Tudo o resto
enquadra-se perfeitamente.
Uma peça de eleição.
A escultura que perfaz o rebordo da lareira, da Maria
Felizol. Quando a Patrícia e o Nuno a descreveram
confesso que fiquei um pouco assustada. Hoje é uma
das minhas peças preferidas. É linda!

Num recanto da suite, cortinados em linho com aplicações
de libelinhas, botaca em lona branca com almofadas bordadas,
tudo atelier Lígia Casanova. Tela de Mário Vela.
No lavabo social, bancada de lavatório em mármore rosa,
de Maria Felizol. Jarras de Doris B., para atelier
Lígia Casanova. Flores na Em Nome da Rosa.

A decoração do apartamento tem sido lentae muito prazerosa. As peças trazidas da casa anterior, bem mais
pequena, rapidamente se diluíram neste amplo espaço. “Temos decorado a pouco e pouco. Começámos
pelos quartos e só depois passámos para as salas.
Prefiro ir escolhendo as peças com calma a ter
tudo de uma só vez. Desta forma, podemos sentir
a casa e perceber quais as nossas verdadeiras
necessidades.” Mesmo assim, a proprietária não dá
o processo por concluído: “Ainda nos faltam quadros e outros pormenores.”
Entre as brincadeiras com as três filhas pequenas,
Patrícia encontra ainda tempo para si própria:
“Adoro ler no meu quarto. É um espaço muito pessoal e como é grande permite-me estar à vontade,
sem me sentir fechada.”
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Cama de dossel em tola
riscada, pano da cama,
cortinados, manta bordada,
porta-fotografias forrado
a tecido (encostado
à parede) e candeeiros,
tudo por Susana Monteiro,
no atelier Lígia Casanova.
Tapete de feltro, de Paola
Lenti, e cadeira Panton
Junior, da Vitra.

Toalhas de mãos em cores de rebuçado, na Zara Home.

Ao pormenor
A atenção dispensada aos detalhes é um dos pontos
em comum entre Patrícia, a proprietária, e Lígia,
a decoradora. Se a casa só por si já é atraente, do ponto
de vista arquitectónico, todos os pequenos mimos que
a recheiam reforçam o seu carácter único e especial.
n Padrão do papel de parede (na sala) repete-se nos móveis
n Cabeceira muito personalizada com ampliação de
película fotográfica num making of do retrato de família
n Rebordo da lareira com escultura de Maria Felizol,
bem como a bancada do lavatório do lavabo social
n Acessórios decorativos e apelativos na cozinha
(fotografias e miniaturas de bolos em lã)
n Camas de dossel no quarto das crianças, tirando
partido do pé-direito elevado

A escolha do mobiliário e a forma como está disposto
não se compadece apenas com as preferências estéticas dos proprietários. As necessidades das filhas do
casal, ainda pequenas, são constantemente revistas
para que possam brincar livremente: “Temos a preocupação de não ter peças que possam representar
algum perigo para elas. Aqui têm liberdade para
correr, dar cambalhotas e até para andar de bicicleta no corredor!” Uma casa pensada para toda a
família. “Acho que só saímos daqui para viver fora
de Lisboa.” Quem os pode censurar? n
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No quarto das meninas, cama
com cabeceira alta, em tola
riscada. Almofada, mantas
bordadas e candeeiro,
Susana Monteiro, tudo atelier
Lígia Casanova.

Num quarto de princesas, a cama
de cabeceira alta e a de dossel
são o sonho de qualquer menina

Na cozinha, armários
e mesa de apoio, da Binova.
Cadeiras de Philippe Starck.

1

2

3

4

1. Panos de cozinha, no atelier Lígia Casanova. Espremedor de citrinos, na Area. 2. Bule Tsé Tsé com manta e imagem de colheres antigas,
no atelier Lígia Casanova. 3. Taça em cerâmica com talheres de madeira, na Area. 4. Bolos em crochet, no atelier Lígia Casanova.
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1. Adorno em metal pintado com
aplicações, €4,50, Acessorize.
2. Papel de parede Plum Blossom
on Rich Mauve India Tea Paper, da
De Gournay, €528,77 cada painel
com 91 x 240 cm, Studiofirma.
3. Poltrona e otomana Orange
Slice, por Pierre Paulin, a partir
de €1631 e €740, Edgar Santos.
4. Bule, Caça Real, em porcelana
relevada, Palácio Nacional de
Mafra, €95,50, Lojas do IPPAR.
5. Velas Point à la Ligne,
a partir de €3, Luís Cunha.
6. Estante Torto, €432, Bombaamor.
7. Castiçais em vidro, a partir de
€21, Bo Concept.
8. Tapete Irregular, da Nani
Marquina (150x260 cm),
a partir de €850, Stockdesign.
9. Taça dobrável, em pau-rosa,
€47, Bo Concept.
10. Sofá Moel, por Inga
Sempé, preço sob
consulta, Ligne Roset.
11. Candeeiro de chão
Oyat, em madeira recuperada,
da Bleu Nature, preço por
consulta, Viterbo Imaginação.

Sofás Malhoun, preço sob
consulta, candeeiro
de chão Bul, €615, tapete
Link (200x250 cm), €957,
e mesa de apoio Crash
(111x53x15 cm), €983,
tudo Ligne Roset.
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Recrie o estilo desta casa
por João Galvão
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