
viverPara a LuxWOMAN que é feliz em casa e no mundo

viagem, decoração, fim-de-semana, culinária…

Atelier  
de estilo
Prático, Funcional, estético  
São as palavras que melhor definem  
o estilo da designer lígia Casanova 
cujo o atelier lhe apresentamos na 
pág. 158.

pág. 144 o regresso 
Preparámos um guia sobre o que há 
de melhor para descobrir agora que 
voltou de férias.

pág. 148 munique 
a melhor cidade do mundo para 
viver, segundo a revista Monocle. 
apresentamos-lhe a capital da 
Baviera.
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Lígia Casanova
no atelier de 

decoração 158

É uma apaixonada por objectos bonitos. Entrámos no seu atelier 
e percebemos que aqui todos os pormenores contam. 
Por Marta Braga  Fotografia Manuel Gomes da Costa e Paulo Lima
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F    
oi das primeiras a chegar à Lx Factory. 
Está lá desde 2008. “Aqui respira-se 
criatividade e existe muito boa ener-
gia.” O atelier tem 180 m2, um pé-direi-
to gigante e umas janelas à altura.  

É impossível não se gostar, assim que se põe aqui 
um pé. Primeiro pelo espaço, depois pelo bom gos-
to. Existem tecidos, papéis, mobiliário, tapetes, ilu-
minação e pormenores, muitos, daqueles que até 
apetece ficar dobrada para ver cada detalhe. As ce-
râmicas de Anna Westerlund misturam-se com 
peças da Enostudio, da Tsé-tsé ou de Karin Eriks-
son. As prateleiras estendem-se até ao tecto para 
haver espaço para tudo. O escritório fica lá em cima 
para as ideias serem ainda maiores. 
Percebe-se a léguas que Lígia Casanova está mes-
mo talhada para isto. Mas nem sempre foi assim. 
Quando era pequena queria ser astronauta. Voou 
alto, mas o rumo acabou por ser outro. Formou-se 
em Design em 1987 e mais tarde fez uma pós-gra-
duação em Design Gráfico. Durante oito anos foi à 

“Sou uma pessoa ‘objectalista’. 
Adoro objectos bonitos,  
que podem ser bules, garrafas 
de água de colecção ou colares 
Ayala Bar. Tenho alguns 
objectos há muitos anos.”Uma das várias janelas pelas quais a luz entra sem cerimónia no atelier.

As prateleiras até ao tecto enchem-se 
de pequenos pormenores 

com a máxima importância. 
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decoração
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As três melhores  
lojas de decoração?
“A Mint, em Londres (www.mintshop.co.uk), 
a Granit, em Estocolmo (www.granit.com) 
e a Cortina, em Barcelona.” 

Onde é que se 
descobrem boas 
antiguidades?
“Na Pedras e Pêssegos, na Rua do Almada, 
560, no Porto.” www.pedrasepessegos.com

publicidade que se dedicou de corpo e alma e 
trabalhou em agências como a Abrinício, em 
Lisboa, e a Wolf Ollins, em Londres. Até que, 
em 1995, percebeu que o Design de Interiores 
tinha mais a ver consigo. Ultimamente juntou 
o útil ao agradável e voltou a trabalhar como 
directora de arte em publicidade (de marcas  
como a Terra Nostra, a Activia, a Tetley e a Car-
ris) e no teledisco ‘One Cold Day’, de Rita Re-
dshoes. A mostra que a Hermès fez no MUDE 
– Museu do Design e da Moda, este ano, tam-
bém teve a sua mão. E se cá a reconhecem, lá fo-
ra também. Lígia Casanova viu o seu nome ser 
incluído por três anos consecutivos nos Andrew 
Martin Awards, considerados pela revista Time 
os Óscares do Design de Interiores a nível mun-
dial. Mas não é tudo. Este ano foi referenciada 
no ‘2010 World Interior Design Image’, que vai 
ser lançado em Setembro na Expo Xangai. E vai 
constar de uma publicação dos 70 designers 
mais alternativos, que vai ser lançada em Nova 
Iorque e em Paris no início do próximo ano. 
Confortável, harmonioso e feliz, é assim que  
define o seu estilo. E o que é que conta mais,  
o prático ou o funcional? “O prático/funcional 
com uma boa estética.” De todos os projectos 

que já desenvolveu, destaca o que fez para a li-
vraria infantil ‘Histórias com Bicho’. “Tive de 
fazer vários recantos onde se incluía um para  
a hora do conto, uma zona de leitura, cozinha  
e livraria. Tudo, em apenas 25 m2”. Dêem-lhe 
desafios e ela fica satisfeita. Não existe uma di-
visão que seja a sua preferida, prefere deixar  
a sua marca em todas sem distinção. Gosta de 
usar materiais que não são considerados no-
bres, como o zinco e o vinil, e não tem ninguém 
cuja casa um dia gostasse de decorar, porque 
“tenho a sorte de quem recorre ao meu atelier 
gostar muito do meu trabalho e permitir os 
meus devaneios. (risos)” 
Se fosse para fora, seria na Austrália ou em  
Itália que viveria. Esteve para ir para a primeira 
quando se formou e a segunda elege-a porque 
“é onde estão as minhas raízes paternas e por-
que acho o italiano a língua mais bonita”. É nos 
livros, nas viagens e nas vivências do dia-a-dia 
que gosta de beber ideias que depois vai pondo 
em prática nos seus trabalhos. Já gostou muito 
de cor, agora está numa fase mais zen, em que 
os tons neutros ganham destaque. Os objectos, 
sob as mais diversas formas, são e serão sempre 
a sua grande paixão. l

Quando a simplicidade soma pontos...

Um dos inúmeros recantos e as escadas que dão acesso 
ao escritório onde se desenham as várias ideias.

Quais são os seus pintores 
preferidos?
“João Vaz de Carvalho, 
Inez Wijnhorst, Sempé, 
Barton Benés, Eva Armisén, 
Fátima Mendonça, Rothko... 
Acima de tudo, adoro pintura.”

Eva Armisén, que vai expor 
na Galeria Arte Periférica, no CCB, 
de 4 a 30 de Setembro. 

Inez Wijnhorst

João Vaz de Carvalho
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