
ABRIL 2021

FURNITURE - TRENDS - DECOR

www.farimovel.pt

MAG’

ENTREVISTA A LUCIANA BARBOSA!

SALA DE JANTAR FRAME!

PLANTAS E DETALHES NA DECORAÇÃO!

SALA DE
ESTAR!

Uma atmosfera própria!



O Natal é a época mais mágica do ano! O Natal é um misto 
de emoções!
Crianças a brincar, papel de embrulho rasgado, culinária, 
família, união e recordações. O Natal é o dia mais mágico 
do ano, as crianças não conseguem dormir enquanto o Pai 
Natal não chega, as panelas fazem mais barulho que 
nunca, a casa está mais agitada e o calor do interior do lar 
contrasta com o frio lá fora.
Apesar de todas as adversidades deste ano, que parece 
fazer com que o Natal perca a sua magia, temos de ser 
felizes, agradecidos e viver cada momento intensamente!
A Equipa Farimovel, deseja a todos um Feliz Natal! Um Natal 
com aqueles que gosta verdadeiramente, com as melhores 
sobremesas e com muita felicidade! Celebre a vida, brinde 
as conquistas e cubra-se de esperança!

SALA DE ESTAR
UMA ATMOSFERA PRÓPRIA !

FRAME COLLECTION



A sala de estar é o coração de uma casa, por excelência. É na sala que, por norma 
espairecemos após um longo dia, seja a ver uma série, a ler um livro ou a conviver com a 
nossa família. Deve, por essa razão, ser um ambiente onde encontramos conforto e 
aconchego e que reflita a nossa personalidade. Ora, a escolha do esquema cromático é 
uma das formas mais eficazes de valorizar uma sala, de criar um statement e de expressar 
o nosso gosto. Sendo certo que o branco e outros tons neutros e claros não comprometem, 
também não é menos verdade que apontamentos coloridos e vibrantes podem 
transformar totalmente um espaço e emprestar-lhe caráter e originalidade. 



FRAME COLLECTION

Sabia que o verde é considerado uma cor neutra 
que, como tal, não encaixa totalmente no grupo 
dos tons frios ou quentes? Esta característica 
torna-o a cor ideal para criar espaços equilibrados. 
O verde tem estado entre as tendências mais fortes 
para interiores e harmoniza-se particularmente bem 
com a madeira em tons escuros e contrastantes 
como, por exemplo, a nogueira. 
Adicionar tons contrastantes, como o tom escuro da 
nogueira e o branco ou outros tons neutros, 
funcionam perfeitamente bem na conjugação com 
o verde nos restantes detalhes decorativos. 



Sendo um espaço de estar e de socializar por 
excelência, a sala deve ser desenhada de forma a 
ir ao encontro dos padrões de conforto atuais sem 
que se descure a funcionalidade e a estética. Definir 
o estilo, escolher as peças de mobiliário e de 
decoração, considerar as proporções, ter em conta 
a iluminação – natural e artificial – e determinar o 
melhor esquema cromático e layout são alguns dos 
pontos a considerar num projeto desta natureza, 
isto tudo sem descuidar os detalhes e a sua 
personalidade e gosto pessoal.



FRAME COLLECTION

”A nossa casa é o nosso 
porto seguro. É lá que 
encontramos o nosso 
refúgio e abrigo e é lá 
também que partilhamos 
os melhores momentos 
com a nossa família e 
os amigos. “
SALA DE JANTAR FRAME COLLECTION





FRAME COLLECTION

A nossa casa é o nosso porto seguro. É lá que 
encontramos o nosso refúgio e abrigo e é lá também 
que partilhamos os melhores momentos com a nossa 
família e os amigos. Em casa, somos nós próprios com 
tudo o que isso implica de bom e de menos bom. 
O ambiente que habitamos é, de certa forma, a nossa 
extensão e deve ser decorado de forma a refletir o 
nosso gosto, personalidade e de modo a dar resposta 
às nossas necessidades. 
A sala de jantar é um espaço de socialização e de 
entretenimento, por isso, pode ser o ambiente certo para 
arriscar um bocadinho na decoração e divertir-se com 
ela! A funcionalidade, a elegância e o conforto devem 
ser mantidos e isso também passa por fazer escolhas 
ponderadas e manter algum equilíbrio no conjunto. Uma 
decoração forte e marcante pode passar pelo uso de 
uma cor inesperada, pela escolha de uma peça de 
design de encher o olho ou por eleger um tecido fora do 
comum para os estofos das cadeiras. 

SALA DE JANTAR
FRAME COLLECTION
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SALA DE JANTAR

O bordeaux é uma escolha arrojada, mas numa divisão que se queira com uma decoração 
“fora da caixa” pode compensar. Pela personalidade que tem, é uma cor na qual não se 
aposte amiúde. Como é impetuosa, sugerimos que a combine com tons de madeira mais 
claros nas peças de mobiliário, para não sobrecarregar o ambiente.  

“Com um design arrojado e com acabamentos originais,
a sua mesa da sala de jantar pode ser o toque final para

criar um ambiente cheio de identidade própria.” 



Uma das melhores coisas que podemos ter na vida é a família, a de sangue e aquela que 
escolhemos – os amigos. Por isso, é importante fortalecer os laços, através de convívios, seja 
à volta de uma mesa recheada ou de atividades divertidas como os jogos de tabuleiro. 
Mas, para tal, é fundamental termos uma mesa para receber e proporcionar o maior 
conforto possível aos nossos convidados. A Farimovel apresenta várias soluções para 
encontrar a mesa ideal para compor a sua sala de jantar. Com um design arrojado e com 
acabamentos originais, a sua mesa da sala de jantar pode ser o toque final para criar um 
ambiente cheio de identidade própria.

De estatuto social  ao que 
temos de melhor  na vida!



FÉNIX
Collection

FÉNIX COLLECTION é uma linha que 
reverencia a intemporalidade do 
Classicismo Grego, património sublime 
da Civilização Ocidental, que marca a 
sua identidade pelo renascimento e 
reinvenção.
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Luciana Barbosa!
ENTREVISTA A

Especialista em Design, Mestre em Design de Produto, 
Pós-graduada em Design de Mobiliário, Licenciada em 
Design de Equipamento e Bacharel em Design de 
Interiores. Luciana Barbosa é a designer de produto da 
Frame Collection.
Quisemos saber mais sobre a Luciana e a sua 
participação no desenvolvimento desta belíssima coleção.

Se recuarmos ao seu passado, o fascínio pelo design de 
produto, já existia? 
A consciência do era o design, o design de produto, veio 
quase no término do secundário, mas desde muito cedo 
houve uma enorme predisposição para esta relação com 
os objetos, problemas, soluções e equilíbrio estético.
Brinquei muitas vezes com as goivas e formões que havia 
lá em casa e muitas cascas de pinheiro deram muitos 
objetos de brincadeira!

O seu currículo é sem dúvida extraordinário. Numa vida 
agitada, em que a procura pelo conhecimento é 
constante, qual é para si a experiência profissional e de 
formação, que mais a conquistou? 
A minha relação com o design é de paixão, uma coisa 
quase obsessiva, mas acredito que só assim é, porque 
efetivamente é uma disciplina que está ao serviço das 
pessoas, planeta e empresas. Ele busca sempre o 
equilíbrio das partes e uma resposta ajustada às 
necessidades e acredito profundamente que só o 
poderei fazer da melhor forma se tiver mais e melhor 
conhecimento.

Respondendo à questão, confesso que desde que me 
tornei independente profissionalmente, me tenho sentido 
muito bem, pela liberdade que almejava já há muito 
tempo, não querendo isto dizer que não tenham havido 
muitos desafios pelo caminho. Quanto à formação acho 
que a última, o mestrado, foi o meu maior desafio até 
então, pois tinha já muitas responsabilidades assumidas 
quer familiares como profissionais.

Já foi distinguida bastante vezes, com prémios na área 
do Design de Produto, qual foi o prémio que mais a 
surpreendeu?
Acho que todos, quando concorria ficava sempre num 
misto entre expectativa e desalento, pois os concursos 
são muito isso… e nunca sabemos qual será o resultado! 
Felizmente tive a sorte de ser algumas vezes premiada.

Recentemente assumiu, o cargo de designer das coleções 
da Farimovel Furniture. Acredita nos valores que a 
Farimovel incute nos seus produtos?
Eu acredito muito nos valores da Farimovel, mas acima de 
tudo nas pessoas que a gere. Sem uma clareza na 
liderança e um bom alinhamento de objetivos forma-se 
um cenário quase impossível para um designer fazer um 
bom trabalho. E, obviamente, eu acredito nos valores 
incutidos nos seus produtos, onde, em parte deles, já tem 
o meu contributo.



Sustentabilidade e inovação, são palavras de ordem na 
sua carreira. Desenhou a nova coleção “Frame Collection”, 
estes seus valores estão presentes nesta coleção? 
Como?
Sustentabilidade e inovação têm de estar na rota de 
qualquer pessoa, designer ou empresa, senão algo ou 
alguém está desajustado da realidade efetiva. 
Muita da inovação impressa nesta coleção é incremental, 
esta exigiu um novo modelo de negócios e predisposição 
comercial, mas também fez entrar na empresa um 
conjunto de materiais e acabamentos completamente 
novos.
Acredito que esta coleção pode ser considerada um 
ponto de charneira no alcance de novos mercados, 
fazendo assim garantir a sustentabilidade da empresa e 
de todos os que nela trabalham, reforçando todo 
caracter social e económico que esta pode representar 
na manutenção e acréscimo de postos de trabalho.

Recuando ao início de todo este processo de criação da 
“Frame Collection”, qual foi a inspiração base para toda 
a coleção? 
A inspiração veio do estudo das coleções anteriores da 
empresa, da sua contextualização do porte de vista de 
portefólio já existente, onde procurei identificar a essência 
da empresa, produtivamente, material e formal. 
Neste estudo, houve um detalhe de uma peça, que 
tinham numa coleção anterior que me chamou a 
atenção e a este juntou-se a vontade de se acrescentar 
valor e desenhar uma coleção contemporânea e 
apetecível.

Qual o conceito que define esta Frame collection?
Essência Farimóvel com uma linguagem contemporânea 
cheia de detalhes!
Completa, versátil, modular, minimal, sublime e 
diferenciadora. Esta coleção é um sonho. 

De forma sucinta, como funciona a nova coleção da 
Farimovel Furniture?
Trata-se de uma coleção destinada a ambientes 
domésticos, quartos, sala de jantar a sala de estar, com 
opções de estilo variadas, modular e personalizável e 
tenho a certeza que cabe na maioria das aspirações e 
desejos dos consumidores. Possui uma paleta de cores e 
materiais únicos e formalmente ajusta-se facilmente ao 
espaço de cada um. Tem uma personalidade singular, 
pois tanto consegue ser leve e minimal, como sublime e 
diferenciadora.

Linhas retas e texturas delicadas, um grito à 
contemporaneidade. Existe algum sentimento que queria 
transmitir com esta coleção? 
Honestidade!

Como é pertencer à equipa da Farimovel Furniture? Como 
foi a experiência de criar uma extensa coleção com esta 
equipa? 
Foi muito fácil pertencer à equipa Farimovel, não só pela 
partilha de valores, como pelas idades aproximadas, 
mas considero que o respeito mútuo vinculou a nossa 
interligação. Quanto à coleção, tratou-se de um trabalho 
bastante exaustivo, onde todos os dias era desafiada 
para fazer mais e melhor para a resposta dos objetivos 
traçados. Sem dúvida que chegar ao fim com um coleção 
imponente e ao mesmo tempo cuidada foi e é um 
enorme orgulho.

Em poucas palavras, descreva a essência da Frame 
Collection. 
A Frame Collection resulta de um total respeito pela 
identidade e conhecimento da empresa, onde a missão 
do designer, a minha missão, foi retirar o que melhor 
sabem fazer para, criativamente procurar as melhores 
soluções para a resposta aos objetivos traçados.

“A Frame Collection resulta
de um total respeito pela
identidade e conhecimento
da empresa...” 



A CHAVE CERTA!
PLANTAS E  DETALHES DE  DECORAÇÃO

Ter plantas dentro de casa aproxima-nos da natureza. As plantas representam cor, vida, 
frescura, memórias agradáveis e até um certo romantismo. A beleza reside nos detalhes e 
estamos certos de que uma floreira com uma bela planta, por exemplo, tem o poder de 
transformar uma divisão. 

Cada vez mais, nas cidades, os espaços verdes escasseiam, pelo que é ainda mais 
importante sermos nós a procurar a natureza no sentido de nos aproximarmos dela. 
Contudo, há plantas próprias para interiores e que, por isso, subsistem em ambientes 
fechados durante muito tempo e com a manutenção normal. É, assim, importante conhecer 
as espécies, perceber de que cuidados precisam, se necessitam de luz direta ou indireta, se 
têm que ser regadas com muita frequência, e assim por diante.



Há várias vantagens em decorar com plantas. Entre 
elas, destacaríamos as seguintes:
As plantas purificam o ar: sabia que as plantas 
eliminam as toxinas prejudiciais do ar (até 87% de 
toxinas a cada 24 horas segundo estudos da 
NASA)? Logo, uma casa onde existam plantas é 
uma casa cujo ar tem mais qualidade, o que afeta, 
diretamente, a nossa saúde e bem-estar.
As plantas interiores melhoram os níveis de 
humidade: as plantas libertam para o ar, sob a 
forma de gotículas, cerca de 95% da água que 
absorvem, o que melhora os níveis de humidade e 
reduz a probabilidade de constipações, dores de 
garganta ou tosse.
São decorativas e têm um perfume agradável: esta 
é uma das vantagens que sobressai. Uma planta, 
por mais pequena que seja, eleva a decoração de 
um espaço, seja ele a sala, a cozinha, o quarto ou 
a casa de banho. Na verdade, as plantas podem 
ser utilizadas em todas as divisões da casa. Além 
do mais, o perfume que libertam aromatiza os 
ambientes.
São acessíveis: as plantas constam sempre dos 
nossos artigos sobre como decorar um espaço sem 
gastar muito dinheiro. Há plantas caras, é certo, mas 
também há muitas opções acessíveis, para além de 
poderem ser colhidas diretamente da natureza.

Cuidar delas é saudável: mudar e nutrir a terra, 
apará-las, aplicar-lhes os produtos necessários, 
mudá-las de vaso… cuidar das plantas é uma 
atividade saudável. Numa época em que os ecrãs 
dos telemóveis e dos computadores estão quase 
sempre à nossa frente, as atividades que levem a 
uma mudança de cenário são bem-vindas.

Plantas são sempre bem-vindas na decoração. 
Uma espécie de lufada de ar fresco em sua casa, 
um toque de tranquilidade, um apontamento de 
natureza. Se não tem a sorte de ter um jardim 
dedique-se a instalar um pequeno oásis verde 
dentro de quatro paredes – há plantas ideais para 
os interiores e floreiras giríssimas para as dispor. 
A Farimovel apresenta na sua coleção Dreams 
algumas opções de floreiras, com vários 
acabamentos possíveis, que darão com certeza o 
toque especial a qualquer espaço e enaltecem o 
potencial de cada planta. 



As melhores plantas para ter em casa, sabe quais 
são? 

Quando comprar plantas para a sua casa, tenha 
em conta o seu gosto pessoal, mas não ignore os 
cuidados que elas requerem e que plantas melhor 
se adaptam ao clima da região onde vive.
Deixamos-lhe, abaixo, algumas sugestões de 
plantas que se adaptam aos interiores.
Aspidistra: sim, é esse o nome de uma das plantas 
mais resistentes, tendo até fama de ser quase 
imortal. Esta super planta subsiste à luz e à 
escuridão e às mais extremas condições climáticas, 
do calor excessivo à geada. Se tem pouco tempo 
ou disposição para cuidar de plantas, então está 
encontrada a sua cara… perdão, “planta-metade”. 

Espada-de-São-Jorge: é também conhecida por 
resistir a variados contextos. Diz quem sabe que 
quem deixa esta planta morrer, então não foi 
mesmo feito para ter plantas. As folhas são 
cilíndricas, duras e verticais. A 
Espada-de-São-Jorge pode ser colocada à 
meia-sombra, mas também aguenta bem a 
exposição plena ao sol. Não é recomendável para 
ambientes com ar-condicionado e não requer 
muita rega.
Antúrios: os antúrios toleram bem locais com ar 
seco, escassa luminosidade e períodos de seca 
relativamente longos. Para além disso, os caules 
tendem a amolecer quando precisam de água o 
que é sempre um bom lembrete para os mais 
distraídos.



Catos: o cato é a planta da moda, estando 
presente amiúde na decoração de interiores sob as 
mais diversas formas. Os catos inserem-se na 
categoria das suculentas – que também incluem a 
echeveria que precisa de ser regada apenas uma 
vez por semana – pelo que necessitam de poucos 
cuidados. 
Suculentas: são facilmente reconhecíveis devido às 
suas folhas grossas que armazenam água por 
longos períodos. São, também, muito fáceis de 
manter. Quando as folhas começarem a murchar – 
o que não acontece facilmente – aumente, aos 
poucos, a quantidade de água. Pelo contrário, se as 
folhas começarem a apodrecer, diminua. As 
suculentas devem receber cerca de quatro horas 
diárias de sol.

Orquídeas: elegantes e delicadas, são perfeitas 
para decorar a casa. Coloque a sua num vaso de 
barro e não de plástico, visto que os vasos de 
barro são porosos e drenam melhor a água. As 
orquídeas dão-se melhor se receberem iluminação 
indireta. Se as folhas se tornarem muito escuras, 
mude a planta de lugar.
Samambaia: com folhas longas que “descaem” e 
em verde claro, são ótimas para decorar lugares 
altos no interior das casas. Cultive-as à meia 
sombra e evite a exposição das mesmas ao vento, 
que lhes queima as folhas mais jovens.
Ervas aromáticas: para a cozinha, nada melhor do 
que um ou mais vasos com ervas aromáticas para 
emprestar cor ao espaço e, ao mesmo tempo, dar 
sabor aos nossos cozinhados.

Estas são algumas das plantas que se deve ter em 
casa, na medida em que se adaptam bem a um 
ambiente interior.
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