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EM FAMÍLIA

à eNTRADA
Tapete da Flores 
do Cabo e Eames 
Elephant, desenhado 
em 1945 por Charles 
e Ray Eames para a 
Vitra, adquirido na 
Paris-Sete. Adereços, 
moldura com estrelas, 
em gesso, e escultura, 
em destaque no nicho, 
tudo da Sal Atelier.

Apartamento, em Lisboa, com interiores e 
decoração natalícia de Lígia Casanova.
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Espírito de
NATAL
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Apartamento, de tipologia T3+1, si-
tuado no centro de Lisboa, inserido 
num projeto de reabilitação total 

tem assinatura de Rui Pinto Gonçalves, do 
ateliê RRJ Arquitectos. Com fachada virada 
a sul e grande luminosidade, o edifício, no 
qual se mantiveram apenas as fachadas ori-
ginais e se reestruturou comple tamente o 
seu interior, está localizado numa das ruas 
mais nobres e tranquilas do bairro lisboeta 
da Lapa e manteve toda a sua alma, inte-
grando o seu património arquitetónico, num 
espaço desenhado para a vida atual. É as-
sim que o empreendimento é descrito. Lígia 
Casanova, responsável pela composição dos 
interiores, destaca ainda as "linhas retas, 

o ferro lacado, o soalho em tábua corrida 
de madeira de riga, os rodapés e as porta-
das lacados a branco, as paredes pintadas 
a branco mate", como linhas mestras da 
arquitetura. "Aqui vive um casal na faixa 
dos 30 anos, com duas crianças, que gosta 
muito de viajar e se identifica com um es-
tilo contemporâneo mas, ao mesmo tempo, 
étnico", revela a profissional. "Partimos 
dessas diretrizes e, como algumas peças 
foram adquiridas pelos proprietários nas 
suas viagens, tivemos o cuidado de as in-
serir no projeto, pois ajudam a que a casa 
se torne única e personalizada", diz.
A atmosfera criada evoca um espaço fa-
miliar urbano que mescla referências, 

APOIO  
Consola, contador de 

mesa e taça em grés da 
Flores do Cabo. Quadros 

da autoria da artista 
Eva Armisén e flores da 

Em Nome da Rosa. Baús 
adquiridos pelos clientes 
numa viagem e bancos, 

em pinho, com assento  
em pelo, da Zara Home.

SALA  
Sofá com chaise-longue, 
e carrinho de criança, 
com enfeites de Natal, 
na Paris-Sete. Tapetes da 
Almogador cadeira de 
baloiço RAR, de Charles 
e Ray Eames para a 
Vitra, e banco-mesa, 
adquirido pelos clientes 
numa viagem.
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predominando uma paleta de cores neutra 
e materiais naturais e rústicos. "Apesar de 
existirem algumas peças contemporâneas, 
a sua mistura com os tons eleitos, mobi-
liário e objetos étnicos dá-nos uma sensa-
ção de conforto num ambiente onde ape-
tece estar", observa Lígia Casanova. "Não 
gostamos de utilizar padrões em sofás! 
Preferimos fazê-lo em tapetes e almofadas. 
Foi o que fizemos, à exceção da cabeceira 
do quarto principal". Divisão influenciada 
pelas texturas coloridas (roupa de cama, 
colcha, tapete).
Em datas especiais, como o Natal, a de-
coração da casa ajuda a entrar no clima 
da celebração. Aromas e cores aliam-se 

para receber a época mais festiva do ano. 
Aqui, cada detalhe foi pensado para fa-
zer a diferença e a alegria de pequenos e 
graúdos: "Utilizámos o encarnado e branco, 
cores natalícias, e tentámos recriar um am-
biente escandinavo", conta Lígia Casanova. 
"Porque existem duas crianças e o Natal é 
uma época que esta família tanto aprecia, 
utilizámos algumas peças, caso dos ban-
cos étnicos com pelo, a lembrar as casas 
de montanha e colocámos um tronco, com 
ornamentos, sobre a mesa de refeições a 
servir de árvore de Natal".
A par de escolhas arrojadas, enfeites ori-
ginais e detalhes divertidos, também os 
pormenores que fogem aos símbolos e 

ReFeIÇÕeS Mesa, 
adquirida na Paris-Sete, 
acompanhada por 
cadeiras, com assento 
em polipropileno, de 
Charles e Ray Eames 
para a Vitra, e cadeira 
A, vermelha, em chapa 
de aço pintado, com 
design de Xavier 
Pauchard para a Tolix.

DeTALHeS Sobre a 
bancada de trabalho, 
flores da Em Nome da 

Rosa e acessórios de 
cozinha da Ikea e Area. 

Bancos, com assento 
em pelo, da Zara Home. 

À mesa, acessórios da 
Zara Home e Cutipol. 

Tronco a fazer as vezes 
de árvore de Natal.
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estereótipos natalícios, como é o caso de 
personagens do universo e dia-a-dia in-
fantil ou peças que são ícones do design, 
causam um impacto visual na decoração, 
sem, no entanto, colocar em causa o es-
pírito tradicional, mágico e festivo desta 
data. "Nesta casa brinca-se muito! E no 
Natal é possível ver brinquedos por todo 
o lado, desde o elefante (Eames Elephant, 
desenhado por Charles e Ray Eames em 
1945 para a Vitra) à entrada até ao carri-
nho de bonecas na sala, junto à lareira", 
aponta a decoradora.
O ano passou rápido e as festas estão aí à 
porta! É tempo de enfeitar a casa (se for 
com a ajuda das crianças, ainda melhor!), 

reunir familiares e amigos, trocar presen-
tes ou mimos, rasgar o papel de embrulho 
com ou sem temas natalícios, brindar e de-
gustar os diferentes sabores e doces típicos 
desta época.
O que não pode faltar à mesa e na noite 
de Natal? "Amor, harmonia, felicidade e 
muita alegria", afirma Lígia Casanova, que, 
em vez de optar por soluções artificiais, 
privilegiou a beleza natural das flores fres-
cas, em arranjos com a assinatura da Em 
Nome da Rosa, presentes sobre a bancada 
de trabalho da cozinha, vocacionada para o 
convívio, especialmente nesta quadra, ou à 
entrada, decorada para dar as boas-vindas 
e receber com estilo.

à CAbeCeIRA  
Neste quarto de 

criança, optou-se por 
uma decoração sóbria 

e simples, à base de 
tons terrosos e texturas 

rústicas. Caixas, em 
madeira, em forma 

de casinha, da Wish, 
ajudam a adicionar 
a nota de alegria e 

diversão necessária ao 
ambiente, pontuado  

de motivos infantis.

AmbIeNTe INFANTIL 
Versão para criança  
da cadeira de baloiço 
Rar e banco Eames 
Elephant, peças  
de Charles e Ray  
Eames para a Vitra. 
Carrinho de bonecas, 
da Paris-Sete, tapetes  
da Flores do Cabo  
e acessórios da Area  
e Zara Home.
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É na casa de jantar, a divisão preferida pe-
los moradores, que se vive grande parte da 
quadra natalícia, em longas e agradáveis 
horas de partilha. Por isso mesmo, esta 
mereceu uma decoração alusiva à época. 
"A refeição que está na mesa é um brunch 
servido na manhã do dia de Natal, altura 
em que se reúnem três gerações à volta da 
mesa". A criatividade estendeu-se ainda 
à loiça e aos acessórios, bem como às ca-
deiras, de cada nação, com almofadas e 
mantas. Da cozinha, sai a 'receita' para 
uma refeição perfeita: "Sopa de beterraba 
russa, torradas e panquecas com doce, mel 
e manteiga, sumo de frutos vermelhos, chá 
de rooibos e cupcakes red velvet".

A dupla branco e vermelho, uma combi-
nação clássica extremamente versátil, foi 
aplicada às decorações e atualizada com 
texturas, elementos e adornos modernos 
para um resultado mais contemporâneo. 
Ideias simples e criativas ajudaram a im-
primir dinamismo ao cenário, adicionando 
um toque campestre e simultaneamente 
romântico. Lígia Casanova destaca dois 
exemplos, fáceis de concretizar e repro-
duzir: "O tronco sobre a mesa a fazer de 
árvore de Natal (sem dúvida um dos prin-
cipais símbolos da quadra natalícia) e o 
sticker 'Merry Xmas', em vinil autocolante, 
colocado na parede, à entrada da casa, a 
desejar Feliz Natal".

SUÍTe A servir de mesa de cabeceira, 
bancos retangulares, em madeira  

de mangueira, da Zara Home. 
Candeeiro da Almogador e, no chão, 

jarras da Loja da Burel.

DORmIR Cabeceira 
de cama e candeeiro 
da Almogador. Roupa 

de cama, da Paris 
em Lisboa, manta, da 

Cutipol. Banco alto 
da Loja da Burel e, 

revestindo o pavimento, 
em tábua corrida de 
riga, tapete da Flores  

do Cabo.


