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Lígia Casanova abraçou a tempo inteiro o mundo da decoração 

pouco depois de ser mãe. Hoje, com três fi lhos, os projectos 

multiplicam-se. Optimista e intuitiva, a designer reclama o direito 

à diferença. TEXTO: TERESA MAFALDA  |  PRODUÇÃO: MANUELA FREITAS  |  FOTOGRAFIA: LUÍS COELHO

 Intuição e
BOM GOSTO

F indas as celebrações da praxe, 2010 é já uma realidade. 
Renova-se a esperança de um ano melhor, procura-se a 
diferença, dar a conhecer mais e melhor. No primeiro 
mês do ano, desafiámos Lígia Casanova, designer grá-

fica de formação e decoradora por intuição, a partilhar connosco a 
sua casa, os espaços de que mais gosta e algumas das suas expecta-
tivas, confiante e optimista, a designer acredita que 2010 está cheio 
de óptimas perspectivas para a decoração. 

– Como chegou ao mundo da decoração? 
LÍGIA CASANOVA – Através da publicidade, durante 8 anos tra-
balhei em agências de publicidade, desde a Abrinício à Wolf Ollins, 
em Londres. Quando decidi ser mãe, resolvi começar a trabalhar 
como freelancer, aí os clientes tinham por vezes que ir a minha casa 
e elogiavam-me pela diferença e pelo bom gosto. Comecei a ter várias 
propostas para fazer projectos de interiores, mas não era a minha 
área e não me sentia confortável, até que um amigo me pediu para 
lhe decorar a casa e a partir daí foi uma bola de neve.
– Onde se inspira para decorar?
Em tudo, desde filmes, viagens, livros, praia...
– Quais os espaços que mais gosta de decorar? 
Gosto de casas particulares, hotéis, livrarias, restaurantes, hospitais, 
casas-modelo. No fundo, tenho a sorte de gostar muito do que faço 
e adoro desafios.
– O que é mais importante numa casa?
O conforto.

– O que é que prevalece. Intuição ou conhecimento?
Ambas, mas primeiro a intuição.
– Como caracteriza a decoração em Portugal? Continuamos 
a ser conservadores?
Acho que não e a prova disso é que cada vez mais somos reconhe-
cidos no estrangeiro.
– Em sua casa, qual o espaço de eleição? Porquê?
Talvez a cozinha, porque adoro cozinhar. Como tenho a sorte de ter 
uma cozinha grande, é lá que 'recebo' os amigos e a família, gostam 
de me ver cozinhar. Também gosto muito de ler, aqui, junto à minha 
estante e na companhia do Alfredo, o meu cão.
– Sendo designer, a sua casa está sempre a mudar?
Não, vou trocando apenas algumas coisas, a última decoração duro u 
10 anos. O difícil é conseguir fazer o projecto porque sou uma cliente 
muito exigente (risos).
– Prefere mais o campo ou a cidade?
Gosto dos dois, mas não passo mesmo é sem a praia, frequento-a o 
ano inteiro, adoro fazer caminhadas na praia no Inverno. 
– Como caracteriza o seu trabalho?
Diferente, pelo menos é a ideia que as pessoas que o conhecem 
me comunicam. Talvez seja reflexo de eu não ser decoradora, mas 
designer gráfica. Frequentemente também me dizem que ele trans-
mite felicidade, é um tipo de trabalho com alma, o que a mim me 
deixa bastante feliz.
– 2010, que perspectivas para a decoração em Portugal? 
Espero que óptimas! 
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ACERVO LITERÁRIO Quando não  
está no ateliê, Lígia Casanova estuda 

os seus projectos na intimidade do seu 
duplex. É presença assídua em livrarias 

que visita um pouco por toda a parte.  
Por isso, em casa, colecciona e vive  

rodeada de livros e revistas, inevitáveis 
fontes de inspiração.  
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