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Scandi Soul

Um recanto escandinavo em Lisboa
A Scandinavian retreat in Lisbon
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É quase um facto universalmente conhecido 

que Lisboa tem o seu quê de encantador. A ci-

dade em que o Fado transborda das guitarras 

portuguesas e das vozes para as ruas de afama-

dos bairros; onde se comem bons pastéis de 

nata; onde se pode experienciar o sentimento 

de ver as naus partir, que está entranhado nas 

pedras à beira mar e no horizonte do Atlântico. 

A cidade em que há um cantinho para cada um, 

que acolhe e que deixa partir.

Mas em Lisboa também se corre, também há 

pressa, também há stress.

Por isso, o objetivo da cliente do atelier de de-

sign de interiores Lígia Casanova era, essencial-

mente, que a sua casa fosse um local tranquilo 

e sossegado após um dia de trabalho. Além dis-

so, pretendia-se que o espaço adotasse um am-

biente em que se notasse um toque escandinavo, 

de decoração minimal.

Procurando responder aos pedidos da cliente, 

Lígia Casanova aproveitou todo o potencial 

da luz natural do apartamento, situado na baixa 

pombalina de Lisboa, salvaguardando sempre 

que a decoração não prejudicasse essa mesma 

luz. Mas, como a luz natural não é uma constante, 

era também necessário ter em consideração a 

eficiência da luminosidade artificial. Este foi um 

dos principais desafios da designer de interiores.

Num estilo que é, simultaneamente, elementar 

e acolhedor, neste apartamento da baixa lisboe-

ta predominam os brancos, as madeiras e, claro, 

os detalhes. Os candeeiros, os pequenos arran-

jos florais, os quadros decorativos e a estante 

são peças chave na decoração da sala de estar. 

No hall de entrada, a bicicleta e o mapa-múndi 

na parede, além de atribuírem um ar descontraí-

do, transportam os nossos pensamentos para 

lugares ainda por descobrir e para aqueles onde 

vale a pena voltar, seja num pequeno passeio 

pela cidade ou transpondo fronteiras.

It is almost a fact universally acknowledged that 

Lisbon is charming. The city where Fado over-

flows from Portuguese guitars and voices unto 

the streets of famous neighbourhoods; where 

you can eat excellent “pastéis de nata” (cus-

tard tarts); experience the feeling of watching 

ships depart, which are engrained on the rocks 

by the sea and on the Atlantic horizon. The city 

in which there is a special corner for everyone, 

which welcomes but also allows you to leave.

But in Lisbon you are also in a hurry, you also 

rush, there is also stress.

Therefore, the client´s intent for Lígia Cas-

anova´s interior design studio was that her 

home would became, essentially, a quiet and 

relaxing place after a day’s work. More so, 

it was also intended that the space had an 

atmosphere with a Scandinavian touch and 

with minimal decoration.

In order to meet the customer´s needs, Lígia 

Casanova took full advantage of the apart-

ment´s natural light, located in downtown Lisbon, 

making sure at all times that the decoration did 

not compromise this same light. But as natural 

light is not continuous, it was also necessary to 

consider the effectiveness of artificial light, one 

of the chief challenges of the interior designer.

In a style that is both minimal and welcoming, 

in this apartment in downtown Lisbon, white, 

wood and, definitely, details, prevail. The 

lamps, the small flower arrangements, the or-

namental pictures and the bookcase are key 

parts in the living room´s decoration. In the hall, 

the bicycle and the world map on the wall not 

only give an informal touch, but also carry our 

thoughts to places yet to be discovered and to 

those  worth returning, whether simply across 

town or to another country over foreign borders.

Adding to the traditional divisions - living room, 

bedroom, kitchen, and bathroom - this apartment 

Neste apartamento da baixa 
lisboeta predominam os 

brancos, as madeiras e, claro, 
os detalhes.
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In this apartment in 
downtown Lisbon, white, 
wood and, definitely, 
details, prevail.

Além das divisões tradicionais – sala de estar, 

quarto, cozinha, casa de banho – este apar-

tamento é também dotado de um quarto de 

vestir autónomo, com espelho de grandes pro-

porções e vários meios de arrumação, entre ga-

vetas e cabides.

Lígia Casanova procurou, assim, corresponder 

às expectativas da sua cliente, que desejava um 

lugar de tranquilidade que remetesse para um 

ambiente escandinavo. Este apartamento é um 

recanto minimalista em Lisboa, apesar dos milha-

res de quilómetros que separam os países do Nor-

te da Europa deste “jardim à beira-mar plantado”.

has also an independent dressing room, with a 

large mirror and several shelving capacity, among 

drawers and hangers.

Lígia Casanova thus tried to meet her client´s 

expectations, who wished a quiet place that 

would send her to a Scandinavian atmosphere. 

This apartment is a minimalist retreat in Lisbon, 

despite the thousands of kilometers that sepa-

rate the countries of Northern Europe from this 

country by the sea.
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www.ligiacasanova.com


