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Área: Moradia com 450 m 2, distribuídos
por dois pisos
Tipologia: No rés-do-chão, hall de entrada, sala
de máquinas, cozinha, sala de pequeno-almoço,
casa de banho social e sala principal.
No primeiro andar, sala, casa de banho das
crianças, dois quartos de criança e closet. No
segundo andar, closet, quarto e casa de banho
Projecto de decoração e arquitectura
de interiores do Atelier de Lígia Casanova (ALC)

Na sala principal, sofá, da Perobell, forrado com tecido da
Designers Guild, duas mesas de centro com tampo em betão
armado gravado, cadeirões com aplicações bordadas,
forrados com tecidos da Designers Guild, e tapetes Paola Lenti.
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A meio caminho entre a cidade e a província,
numa zona em que o campo se faz anunciar
no seu esplendor, sob um telhado de estrelas,
sem ruído e bucólica q.b., esta casa marca pela
confluência de estilos e pela dimensão extra
extra large. Um monumento à calma.
texto de Áureo Soares | fotografias de Paulo Lima

Estante em acabamento riscado, desenhos de libelinhas e caules
gravados, chaise longue da Designers Guild, candeeiro de chão,
da Flos, poufs, da Vitra, tapete de Paola Lenti.
Sobre a mesa de jantar, em betão armado gravado, pratos de bolo,
bule e chávenas em cerâmica de Anna Westerlund, tudo no ALC.
Cómoda forrada com tecidos da Elitis e Designers Guild,
serigrafia de Sempé, aplique Lucellino, de Ingo Maurer,
jarras e prato em raku, no ALC, taças em cerâmica de Anna
Westerlund, cortinados com tecidos Elitis.

Q

uando contactou Lígia Casanova para assinar o
projecto de decoração da nova morada, a proprietária desta casa já sabia o resultado: uma
simbiose quase total. A cumplicidade entre ambas conta
com vários anos de história e, após alguns projectos levados a bom porto, o primeiro passo para remodelar, decorar e voltar a dar vida a este espaço estava dado.
A proprietária é peremptória a responder, numa frase
curta mas que define um estilo de vida: “Escolhi esta casa
porque gosto do campo.” Empresária, não se considera
uma workaholic e gosta de viver na harmonia do campo,
longe de tudo o que a cidade tem e que choca uma alma
pouco dada a bulícios cosmopolitas. Com uma nova
morada já escolhida e constituída a dupla com a sua decoradora de eleição, a nossa anfitriã seguiu em frente.

Na zona de refeições, mesa de jantar em betão
armado gravado, no ALC, cadeiras Panton, da Vitra,
candeeiro de tecto Blushing Zettel’z, de Ingo
Maurer, cerâmicas de Anna Westerlund, castiçais,
na Area, ilustrações de Filipa Malva do Valle, tapete
de Paola Lenti e candeeiros de chão Papiro.

Recanto da sala principal,
com estante em acabamento
riscado com desenhos de
libelinhas e caules gravados,
quadro de Graça Paz, ao fundo.

Móvel de televisão em afizélia com desenhos de caules e folhas,
prateleiras e parede pintadas com a gama Cashmere, da Cin,
prateleira suspensa em plywood, abat-jour, da B&B, mesas
de centro com tampo em betão armado gravado, taças em cerâmica,
de Anna Westerlund, jarras da Tsé Tsé, tapete de Paola Lenti,
e balde de lareira, da Eno. Tudo no ALC.
Frente da lareira em cimento, quadro de Eva Armisen, sofá,
da Perobell, forrado com tecido da Designers Guild.
No corredor, no primeiro andar, quadros de Sónia Matos,
apliques com abat-jour em resina e banco de parede em vime.

Fazer sala
A proprietária desta casa aponta três boas soluções
de decoração para a sala, a divisão que, na sua
opinião, mais se evidencia. A decoradora, Lígia
Casanova, explica como se obtém este resultado:
n Pintura – São sugestões minhas, mas sempre tendo
como base o gosto da cliente
n Estante – Não cria volume, tem uma presença forte
e é uma opção funcional
n Sofás – A sala tem um sofá em L, dois maples, um
cadeirão e uma chaise longue. Além da funcionalidade,
são uma excelente opção para preencher o espaço

Painel alto forrado
com tecido estampado
realça a cabeceira
e decora a parede

No quarto de hóspedes, cabeceira de cama
forrada com tecido da Designers Guild, mesas
de cabeceira em afizélia, candeeiros no ALC,
roupa de cama, na Zara Home, almofada
e tapa-pés forrado a tecido da Designers Guild.

Na casa de banho do
quarto principal, paredes
revestidas a mosaico
em cerâmica Provenza,
louças sanitárias de
Philippe Starck para
a Duravit, lavatório Combi
sobre bancada
em afizélia, ilustrações
de Eva Armisen e Anna
Westerlund, lustre
em arame, com pérolas
de vidro, no ALC, e chão
em tábua corrida.

Três R
O projecto de remodelação e decoração desta casa levou
um ano a ser executado. Lígia Casanova define as grandes
mudanças feitas na estrutura da casa:
n Reconstruir – Na sala principal, as três divisões de origem
deram lugar a uma só, com cerca de 120 m 2
n Remodelar – No piso térreo, manteve-se o pavimento
em madeira corrida e foi acrescentado novo pavimento,
em afizélia. Na casa de banho social, uma divisão
com cerca de 20 m 2, foi colocado piso em madeira
e cerâmica junto à loiça sanitária
n Renovar – As paredes da casa de banho foram revestidas
com materiais cerâmicos. Na sala, uma das paredes
foi pintada de castanho, enquanto o resto da casa está
forrada a papel de parede

No closet do quarto principal, armários em madeira patinada,
cómoda em afizélia, com gavetas forradas a tecidos
Designers Guild, cortinados em tecidos da Elitis, tapete Beiriz
e lustre em arame com pérolas de vidro, no ALC.
Na casa de banho social, lavatório de Philippe Starck para
Duravit, banco em madeira de teca, cesto para a roupa, na Area,
quadro de Eva Armisen e papel de parede da Designers Guild.

As ideias surgem de uma empatia natural entre a proprietária e a decoradora. Lígia brinca ao afirmar “quando
divergimos, não andamos à pancada”, definindo a cliente: “Se algo não está a resultar, paramos para repensar.
Ela tem personalidade forte e mesmo após todos estes
anos a trabalhar em conjunto, quando tenho uma ideia
diferente da esperada, tenho de lhe provar que resulta.”
Do outro lado, a resposta é não menos lisonjeira:
“Conseguimos conjugar as nossas ideias e as suas sugestões são sempre surpreendentes.”
À primeira vista, reunidas estas condições, dir-se-ia que
profissional e cliente se encontrariam perante uma tarefa
fácil e simples de executar. A dimensão (só a sala conta
com uns impressionantes 120 m2) e as remodelações que
a casa exigia demonstrariam que o projecto seria moroso.
À primeira dificuldade – o pé-direito alto, ultrapassando
os três metros em algumas zonas da casa – Lígia responde com o uso de lustres imponentes. Para a decoradora,
esta foi a melhor forma de contornar a altura da casa e de
a tornar desafogada. Afinal, trata-se de um espaço onde
vivem crianças e o excessivo pé-direito aumentava ainda
mais a dimensão já generosa das áreas.
A prova de que as crianças não foram esquecidas encontra-se ainda nos pequenos elementos. Além disso, a nossa
anfitriã é uma assumida fã de pormenores de fantasia,
como podemos observar com a presença dos quadros de
Susana Monteiro, comprados, como todos os outros, pela
decoradora, assumindo, obviamente, os gostos da cliente.

No quarto principal, cama de dossel, na Conceição
Vasco Costa, mesas de cabeceira patinadas
e forradas a tecido, roupa de cama,
na Zara Home, tapa-pés em Caxemira, na Asta B.
Em destaque, serigrafias de Eva Armisen.

Camas, na Homes in Heaven, quadro, colcha e
almofadas, na Room Seven, mesa de cabeceira com
frentes bordadas a tecido, lustre da proprietária com
abat-jours de Susana Monteiro para ALC, papel de
parede Designers Guild, tapete em feltro, de Paola Lenti.

Bancada da casa de banho em madeira com gavetas forradas a tecido
e espelhos de Susana Monteiro para ALC.
Num dos quartos de criança, cama forrada a tecido
da Designers Guild, quadro, colcha e almofadas de Susana Monteiro
para Atelier Lígia Casanova, lustre da proprietária com abat-jours
de Susana Monteiro para ALC, papel de parede da Designers Guild,
tapete em feltro de Paola Lenti.
Muda-fraldas com portas forradas a tecido, moldura por Graça Paz,
quadro de Susana Monteiro para ALC e tapete em feltro, de Paola Lenti.

Estilos e funções
Numa casa com múltiplas facetas , identificar estilos
é (quase) uma tarefa divertida. Combiná-los pode
ser uma boa ideia a reter.
n Campestre – A cozinha, a primeira divisão da casa
a ser decorada, exigia uma decoração a condizer
com a envolvente exterior. Lígia Casanova constata:
“Afinal, estamos no campo”
n Infantil – O estilo impunha-se nos dois quartos de
criança, mas os pormenores de fantasia estão presentes
ao longo de toda a casa, para que esta possa ser
vivida, na sua totalidade, pelos mais pequenos
n Clássico e moderno – A sala marca pela presença
de elementos de ambos os estilos. Com vários
ambientes e recantos para criar, a decoradora
optou por combinar elementos distintos que, “sendo
diferentes, conjugam-se”

Proteger com
vidro o papel
na bancada de
cozinha facilita
a manutenção
e garante
a durabilidade
Na cozinha, tampos em azulinho Cascais, papel de parede
da Designers Guild, com vidro temperado, e aplique Canned Light,
de Ingo Maurer.
Na sala das máquinas, móveis desenhados pelo ALC, candeeiro,
da Companhia do Campo, cortinados com aplicações bordadas,
caixas da Eno e paredes pintadas por Marta Castro e Ana Stilwell.

Definir um estilo é sempre o mais complicado quando estamos perante este tipo de imóvel. Por isso, a dupla de criativas – decoradora e proprietária – não arrisca um conceito. Uma decoração rústica seria uma redundância,
moderna não faria jus à sua envolvente exterior e o clássico seria, simplesmente, monótono. “Romântico”, responde a proprietária. A decoradora acrescenta “chique”.
“É uma definição de brincar”, como refere Lígia, mas
resulta precisamente naquilo que a proprietária pretende. Chama-lhe “charme, ao estilo Sul de França”, uma
tentativa de “brincar com o clássico e rústico que tinha
entre mãos e transformá-lo em algo modernaço”, como
refere, entre sorrisos.
Outro apontamento de boa disposição, acompanhado pelo
mesmo sorriso, surge quando responde “numa outra vida
devo ter sido um telhado” para justificar a sua paixão pelos
telhados antigos. Os exteriores rivalizam com os interiores,
pelo menos no que diz respeito às primeiras impressões
que tira de um espaço. Uma visão de conjunto.
Para ser perfeita – e o conceito é sempre utópico –, a esta
casa falta apenas uma piscina interior. Seria a derradeira
loucura a ser cometida. O resto, as pequenas coisas que
nos fazem sonhar, estão lá todas: os quadros, os pormenores
infantis de fantasia, os bolos em tecido ou o papel de parede, que a proprietária nunca arriscaria escolher sozinha.
Afinal de contas, o toque e a visão profissional são dados
por Lígia, “como só ela consegue”, resume a proprietária.
Uma ajuda preciosa, para criar um ambiente precioso. n

Na sala de pequeno-almoço, mesa, cadeiras
e banco patinados, coxins e cortinados com tecidos
da Room Seven, serigrafia de João Vaz de Carvalho,
candeeiro patinado com abat-jours forrados
a diferentes tecidos, taças de Anna Westerlund
e paredes pintadas por Marta Castro e Ana Stilwell.
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Recrie o estilo desta casa
por Sara Batista
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1. Candeeiro Birdies Nest, de Ingo
Maurer, €1573, A Linha da Vizinha.
2. Quadro senegalês, de Kre,
€700, Pó di Terra.
3. Aparador Turrene, €2397,
Roche Bobois.
4. Candeeiro de chão Light shade
shade, €1263, Moooi.
5. Jarras com aplicação
em metal, desde €34,90,
www.laredoute.pt.
6. Serviço de chá Green Gate,
€16,85 (leiteira), €8,35 (chávenas),
€6,85 (pires), Arboretto.
7. Sofá IdeaOne, da MDF Italia,
€4024, A Linha da Vizinha.
8. Banco em madeira, mais
informações em www.inthai.es.
9. Cozinha clássica, em madeira
maciça com acabamento décapé, preço por projecto, Velharias
de Janas.
10. Colcha em patchwork
(180x230 cm), €208, almofada,
€34,95, e ursinho, €36, Arboretto.
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