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O atelier de Lígia 
Casanova é um 
reflexo da amplitude 
da sua criatividade 
e habilidade na 
combinação de 
cores e acessórios

No início, e as grandes decisões têm 
sempre dois lados, Lígia sabia estar 
a deixar para trás a vida animada, e 
stressante, de agência de publicida-

de, e a abraçar um ritmo mais pausado, “uma 
vida calma, em que ligava a televisão para ouvir 
uma voz de fundo”, como nos conta entre risos, 
a partir do seu atelier, em Alcântara, Lisboa. 
“Quando os clientes iam a minha casa elogia-
vam a decoração, até que um dia um amigo 
me disse que deveria começar a trabalhar em 
design de interiores, porque tinha imenso jeito. 
Na altura achei um disparate e nem me via a fa-
zer interiores, até que ele e a noiva me pediram 
para fazer a casa deles”. A partir daí tem sido 
uma aventura que já dura há 24 anos.
Em que altura diria que aconteceu o ‘boom’ 
ou o maior reconhecimento pelo seu 
trabalho?
Quando em 2007 me convenceram a concorrer 
ao Andrew Martin. Enviei a candidatura e recebi 
um fax no início de 2008 com a resposta, o meu 
portfólio havia sido selecionado. Fiquei muito 
feliz porque os ‘Andrew Martin Awards’ são con-
siderados pela revista ‘Time’ os óscares do de-
sign de interiores, e a partir daí tive a honra de 
ter entrado 8 vezes.

O que distingue os projetos com assinatura 
da Lígia Casanova?
Como designer que sou, procuro sempre criar 
um conceito para cada casa a partir das ne-
cessidades dos clientes; como designer gráfi-
ca, penso que uma casa é como um livro, em 
que cada parede funciona como uma página 
e tudo tem de bater certo e promover a har-
monia. Por isso, a resposta talvez resida nos 
fatores simplicidade, harmonia e conforto dos 
mesmos. Hoje o nosso mote é ‘make room for 
hapiness’.
Que materiais e cores são hoje 
privilegiados nos seus projetos?
Materiais recicláveis, sempre que possível, or-
gânicos e ecológicos. Neutros, cinzas, azuis... 
e o verde, vou conseguir finalmente fazer uma 
casa em tons de verde!
Qual o projeto de maior envergadura feito 
até hoje?
Um que está a decorrer mas ainda está no se-
gredo dos deuses.
Onde estão os seus principais clientes, em 
Portugal ou fora?
Estão aqui, embora tenha clientes estrangeiros 
em Portugal e clientes portugueses e estrangei-
ros a residir fora.
Como é que as pessoas chegam até si?  
Através das revistas, das redes sociais mas es-
sencialmente através dos meus clientes que re-
comendam o meu trabalho.
O que lhe falta fazer ainda?
Um eco-resort num lugar paradisíaco.
Um lema de vida
Nunca faças aos outros o que não gostavas que 
te fizessem a ti.
Os conselhos que daria a quem começa 
esta profissão?
Acreditar sempre que é possível e lutar pelos 
seus sonhos. 
Um país que adoraria visitar e porquê?
Austrália e Nova Zelândia. A Austrália porque 
adorava fazer uma viagem pelo continente 
fora e porque tenho várias pessoas que admi-
ro pela sua simplicidade e desapego como a 
Donna Hay e a Sibella Court, que penso sabe-
rem transmitir tão bem um tipo de vida com o 
qual me identifico. A Nova Zelândia por serem 
os nossos antípodas e ter paisagens de cortar 
a respiração.
Uma cidade ou país que quer voltar a visitar 
e porquê? 
Lijiang, na China porque tem um lago, uma mon-

“UMA CASA  
É COMO UM LIVRO!

LÍGIA CASANOVA

Trocou a publicidade 
pelos interiores, no início 
dos anos 90, porque 
estava chegada a hora de 
ser mãe, projeto maior! 
Começou por trabalhar 
em casa, dividida entre 
as duas áreas, até que em 
1998 optou pelo design 
de interiores.
FOTOGRAFIA: BRUNO BARBOSA TEXTO: IF

tanha e a cidade sagrada e é um lugar maravi-
lhoso, com uma paz enorme.
O que mudaria em Portugal? 
Tanta coisa, tenho o exemplo de país que quan-
do esteve numa crise enorme soube dar a volta, 
recorrendo às pessoas mais inteligentes e capa-
zes para os fazer sair daquela situação, a Islân-
dia. Um país com tão poucos habitantes e com 
uma capacidade enorme de união entre si. 
Para deixarmos de estar na cauda da Europa, 
entre muitas medidas, uma delas é acreditar nos 
nossos profissionais e apostar neles. Temos tan-
tos e tão bons nas mais diversas áreas! Além de 
que estamos na moda e temos de tirar partido 
disso (risos). 
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Menos  
é mais

O atelier da designer Lígia Casanova decorou 
esta casa, entre o mar e a vila de Cascais, 

atendendo ao estilo de vida dos seus clientes, 
um casal que privilegia uma atmosfera 

depurada, em linha com o estilo escandinavo.
FOTOGRAFIA: BRUNO BARBOSA TEXTO: IF

A sala comum abre 
para um pequeno 

jardim, que funciona 
como prolongamento 

do piso térreo, em dias 
de bom tempo
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Mobiliário de interior 
e exterior partilham  
das mesmas linhas  
simples e cores neutras
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A casa, de construção recente, tem a seu favor a dimen-
são, uns 400m2, e logo a seguir as boas entradas de 
luz natural. Os dois fatores permitiram que Lígia pudes-

se colocar em prática as demandas dos seus proprietários, 
sem contudo intervir ao nível do chão, de madeira escura, e 
nas paredes, brancas. 
Tão pouco o layout da casa sofreu alterações.
Dividida em três pisos, um deles abaixo do solo, onde se alojam 
garagem, lavandaria e quarto de visitas, a casa está decora-
da segundo o princípio de ‘menos é mais’. Foram privilegiadas 
as cores neutras, com algumas pinceladas de azuis, amarelo, 
cinzas violeta, aqui e ali, bem como texturas e materiais acon-
chegantes, expresso nas mantas de lã e algodão, para aportar 
cor e energia aos ambientes. 
O aglomerado familiar inclui duas filhas adolescentes, por isso 
era igualmente importante dotar os seus espaços de peças 
que combinassem com as suas idades e exigências.
“Neste projeto houve necessidade de atender aos gostos dos 
clientes em tempo recorde (risos) e coordenar a decoração 
com aquele chão escuro, daí também a utilização de tons cla-
ros e de uma decoração com peças de mobiliário e acessórios 
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Quarto principal,  
com acessórios  
que aportam conforto  
e uma nota de cor  
à atmosfera tranquila
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que os fizessem sentir-se, acima de tudo, muito confortáveis”, 
refere Lígia Casanova.
Conforto, iluminação acolhedora e personalizada às necessi-
dades destes clientes foram assim as principais premissas. “O 
casal gosta muito de se rodear de amigos e família, e como tal 
era importante equipar a casa de modo a que estes momentos 
de convívio proporcionassem o máximo de conforto”, salienta.
Ao nível do piso térreo, ficam a sala de estar e de jantar, o es-
critório, a cozinha e um lavado social; no piso de cima, ao qual 
se acede pela escada com guarda em vidro, a partir do living, 
ficam as três suítes. Em comum, todos os ambientes partilham 

o lema do atelier, “make room for happiness”, e a harmonia 
cromática. Tal permite que as áreas pareçam ainda maiores, e 
esta fluidez acaba por ser, também ela, um fator de tranquili-
dade. Considerando a existência de um jardim, a sensação de 
espaço é ainda mais prolongada.
“Posso considerar que este foi um projeto fácil, e muito diver-
tido, porque de certa forma recordou-me os meus tempos de 
publicidade e direção de arte para cinema, em que tudo era 
para ontem (risos); costumo dizer que o stress é como o coles-
terol, existe o bom e o mau e eu adoro o bom stress, o lança-
rem-me desafios”, pontua. 


