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FRAME COLLECTION

As mudanças de estação fazem-nos sempre ter vontade de mudar 
também algumas coisas nas nossas casas. Quando os dias mais frios se 
aproximam, ansiamos por mantas e edredões mais fofos e quentinhos, 
por sofás cheios de almofadas que acolham as nossas tardes de filmes 
e séries, por tapetes macios para não sentirmos o chão frio e, porventura, 
por cores mais quentes que compensem a ausência de calor. Por outro 
lado, quando a Primavera e o Verão começam a dar um ar da sua 
graça, enchemo-nos de vontade de criar em nossa casa uma atmosfera 
leve, luminosa, colorida e despojada.

Mudar a decoração ou, melhor dizendo, adequá-la às estações do ano, 
não tem que significar um enorme gasto. Alterar pormenores é, não raras 
vezes, quanto basta para conseguirmos essa lufada de ar fresco. 

Deixe-se inspirar pelas propostas de ambientes da Farimovel Furniture 
que a Homify apresentou no seu novo artigo online “9 Ambientes e 
Tendências de Verão, para uma Casa Fresquinha, Fresquinha!”. Poderá 
consultar este artigo em www.homify.pt/revista.
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MÓVEL APARADOR
UMA PEÇA ELEGANTE E  FUNCIONAL



O estilo de um espaço define-se pelas cores, pelos acessórios ou pelos padrões 
nele usados, mas o propósito define-se pelos móveis que acomoda. O sofá, a 
mesa de centro e o móvel de televisão formam uma sala. A cama e as mesas de 
cabeceira, um quarto. Num escritório, encontramos, por norma, uma secretária e 
uma estante ou prateleiras para os livros. Não menos importante é a sala de jantar 
que integra uma mesa, cadeiras e, não raras as vezes, um aparador. Falamos, 
obviamente, de uma forma genérica.

Os aparadores são, efetivamente, usados quase sempre na sala de jantar, por 
vezes, na sala de estar e, com menos frequência, na cozinha. O principal desígnio 
da peça é providenciar espaço adicional de arrumação para louças, copos ou 
toalhas, servindo a superfície como apoio à mesa durante almoços e jantares. Além 
do mais, trata-se de um móvel elegante que existe em estilos variados e que pode 
ser decorado das mais diversas formas.
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A história do aparador é interessante, pelo que não a podíamos deixar de a 
partilhar consigo. A peça surgiu no século XIV, em Itália, onde foi batizada como 
“credenza”. O nome tem origem na prova de bebidas e de comidas, por parte dos 
criados, para saber se estavam envenenadas antes dos senhores – cardeais ou 
Papa, por exemplo – as consumirem. O nome “credenza” passou para o quarto 
onde este ritual tinha lugar e, mais tarde, para o móvel. Na língua inglesa, a palavra 
“credenza” permanece, embora a peça seja também designada por “sideboard”. 
Em português, referimo-nos a ela como aparador: aquele que apara.

Porquê comprar um aparador? Deixamos-lhe, abaixo, algumas razões:
Área de arrumação funcional: os espaços de arrumação numa casa nunca são 
demais, sobretudo quando se trata de uma família numerosa. Num aparador, pode 
arrumar tudo aquilo que lhe aprouver em função da área da casa. Na sala de 
jantar, pode aproveitá-lo para arrumar serviços, copos, talheres, toalhas e todos os 
outros objectos utilizados na divisão.

Superfície para expor objectos de decoração: depois de arrumar no interior tudo o 
que precisa, pense em utilizar a superfície para expor alguns objetos de decoração 
como candeeiros, velas, jarras, molduras, entre outros.



Superfície de apoio durante almoços e jantares: 
se costuma organizar almoços e jantares em sua 
casa, sabe a dificuldade que é colocar tudo na 
mesa. Para evitar confusões, o ideal é ter um 
aparador onde possa pôr as travessas e as 
garrafas depois de as pessoas se servirem, as 
sobremesas e até uma máquina de café 
acompanhada por chávenas e açucareiro. 
Assim, pode-se ir transferindo para a mesa uma 
coisa de cada vez, consoante as necessidades.

É decorativo: uma sala de jantar só com mesa e 
cadeiras fica algo despida. O aparador ocupará 
uma das paredes, completando o espaço. Para 
além da funcionalidade que reconhecemos à 
peça, é inegável o caráter decorativo da mesma.



QUARTO DE CASAL
OS PONTOS ESSENCIAIS  DO

Ao contrário dos outros espaços da casa, que são partilhados, a decoração de quartos é 
um assunto mais pessoal e intimista. É no quarto que podemos expressar em pleno a nossa 
personalidade e, porventura, ir um bocadinho mais além na decoração, incorporando 
detalhes inesperados. Um quarto de casal obriga, por norma, a que se cheguem a alguns 
compromissos e a que se façam algumas cedências. É, afinal de contas, um espaço onde 
ambas as partes se têm que sentir acolhidas e confortáveis.

Começamos por um aspecto tantas vezes descurado, mas cuja importância não é de 
somenos: referimo-nos à configuração (ou layout), isto é, à forma como a mobília de quarto 
é distribuída no espaço. A configuração é importante porque tem impacto na funcionalidade 
da divisão. Os móveis mal distribuídos geram constrangimentos à circulação, podem afectar 
a percepção espacial, dificultar a passagem de luz e comprometer, inclusive, a forma como 
se usam os móveis. 

A cama é a peça principal da mobília de quarto e tem um papel determinante para o 
nosso descanso e saúde. Escolhê-la é pensar no tamanho, no conforto, no tipo de 
cabeceira, na possibilidade de ter ou não arrumação na base e, claro, no estilo. Mas o 
conforto da cama não existe se esta não tiver um bom colchão.

Os têxteis acrescentam aos quartos beleza e aconchego e, quando se trata de uma boa 
noite de descanso, o conforto é tudo. Opte por lençóis macios e feitos com tecidos 
respiráveis e compre um edredão duplo para que o possa adaptar a cada estação.
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Quartos de casal completos têm, necessariamente, 
que incluir boas soluções de arrumação. Mais do 
que ter um grande roupeiro, uma grande cómoda 
ou gavetas na base na cama, é preciso saber 
optimizar esses móveis através de acessórios que 
facilitem a arrumação como as divisórias para 
gavetas, os cestos, as caixas, entre outros, e 
adaptando o interior do guarda-roupa às suas 
necessidades. Para além do roupeiro, pode dar jeito 
ter uma cómoda ou um móvel camiseiro.

A mesa de cabeceira é um móvel discreto, mas 
raramente deixa de estar presente em qualquer 
quarto que se preze! Seria realmente trágico se 
tivéssemos de nos levantar da cama sem uma luz 
de apoio, se não tivéssemos onde colocar o copo 
de água, o livro quotidiano, o telemóvel, o 
despertador ou qualquer outro elemento 
necessário ao conforto durante o período em que 
estamos deitados. Dificilmente podemos passar sem 
a mesa cabeceira!
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”Decorar uma casa com os
princípios do Feng Shui
significa em termos muito
simples trabalhar os
ambientes para permitir o
livre fluxo da energia de 
vida saudável, positiva... “
FENG SHUI  PARA SALAS DE  ESTAR
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O Feng Shui é uma filosofia milenar com origem na China 
ancestral que visa obter uma harmonia perfeita, não 
apenas nos ambientes que nos rodeiam, mas na nossa 
vida como um todo. Estar em harmonia é uma das 
melhores vias para ter uma vida feliz e por isso cada 
espaço do seu lar deve emanar essa qualidade. 

Decorar uma casa com os princípios do Feng Shui 
significa em termos muito simples trabalhar os ambientes 
para permitir o livre fluxo da energia de vida saudável, 
positiva, o “Chi”. E este objetivo, que pode parecer 
simplista, reveste-se muitas vezes de desafios de layout 
e decoração que muitos desconhecem. 

Na sala de estar o Feng shui ajuda muito a conseguir um 
ambiente relaxado e descontraído. Este é um espaço 
privilegiado para o convívio com amigos e familiares, ou 
para muitos outros momentos de descanso, que só se 
conseguem obter com uma boa decoração.

FENG SHUI
PARA SALAS DE  ESTAR
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EQUILÍBRIO
EM BUSCA DO

Para um correto Feng Shui deveremos usar a posição da casa em relação ao sol, mas no 
que toca a cores, não temos nenhuma regra universal. Deverá optar por uma cor que goste, 
traga bons pensamentos, boas lembranças e que lhe traga paz e equilíbrio. O azul, por 
exemplo, é sempre uma boa opção. 
Ter um espaço devidamente organizado, sem esquinas objetos espalhados ou 
acumulações de elementos é fundamental para a harmonia da atmosfera! O estilo Feng 
shui busca conseguir um espaço pleno de tranquilidade e muito relaxante, coisa impossível 
de conseguir num espaço saturado que causa cansaço visual. 
Escolha cuidadosamente os sofás e cadeirões para a sua sala de estar. O conforto faz-nos 
sentir bem e propicia as boas energias, por isso opte por sofás e cadeiras macias, onde 
apeteça sentar-se por muito tempo. Mas não descuide o lado estético, lembre-se que para 
tudo é preciso equilíbrio!



A televisão não tem de ser o foco central da sua sala de estar, embora essa seja a escolha 
mais comum. Faça o foco da sua decoração numa obra de arte, num móvel 
excecionalmente bonito ou na janela que deixa entrever uma paisagem bonita.
A iluminação da sala é um ponto muito importante para que o ambiente seja 
completamente relaxante e harmoniosos, para que você, a sua família e os seus amigos 
tirem o melhor partido das potencialidades do espaço. Numa sala de estar com um bom 
Feng shui o melhor é aproveitar a luz natural ao máximo, mas não descurar a iluminação 
artificial para quando esta for insuficiente. A luz artificial deve ser clara e forte, espalhada 
por focos nas paredes e no teto para iluminar todo o ambiente de maneira uniforme, ao 
invés de agrupada num só candeeiro de teto.
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A escolha do mobiliário para a nossa casa requer sempre muito cuidado. Nunca nos 
devemos precipitar. É importante uma análise e ponderar se é realmente a peça que 
queremos para a nossa casa.

Como sabe, as peças de mobiliário não são substituídas todos anos, ficam durante anos e, 
às vezes, uma vida connosco. Por isso, apostar numa boa peça, com bons acabamentos e 
materiais, e um design distinto será sempre uma boa ideia!

As mesas de centro na sala de estar são os elementos que trazem funcionalidade e 
versatilidade, podendo servir de apoio e ajudar na arrumação. No entanto, é muito comum 
não lhe darmos a importância que elas merecem. 

MESAS DE CENTRO
O EQUILÍBR IO ENTRE A ESTÉTICA

E A FUNCIONALIDADE



Uma das características que deve ser procurada na mesa de centro é que ela seja 
adequada para apoiar objetos de decoração mas também os que são usados no seu 
dia-a-dia, como o copo ou o comando da televisão. A mesa de centro deve compor o 
espaço e não ditar como ele será. Desta forma, deve estar em harmonia de cores e estilo 
da decoração do espaço. No momento de decorar esta peça, uma dica é evitar objetos 
muito altos. Pode aproveitar a peça e decorá-la com livros ou velas, por exemplo. 

A opção de mesa de centro que lhe apresentamos hoje é da Frame Collection da Farimovel 
Furniture. Uma mesa num estilo futurista, com uns pés metálicos diferenciadores e com 
bastante arrumação, através da sua gaveta mas também da prateleira elevatória. Por isso, 
esta mesa de centro é a aliada perfeita para ter na sua sala de estar!



CORES CLARAS
COMO APLICAR NA DECORAÇÃO

E QUAIS  SÃO AS VANTAGENS?

Um teto muito baixo, um espaço restrito ou uma sala de estar mal definida… podem 
prejudicar a beleza estética de uma divisão.

Sem proceder a obras muito pesadas, pode, no entanto, corrigir os defeitos estéticos 
desses espaços, modificando a sua percepção. A ideia é simples: temos que criar uma 
ilusão de ótica! Como? Brincando com as cores. Para ampliar o espaço, mas também 
para destacar nichos, criar perspetivas, ganhar volume: a pintura é a sua nova aliada!

Não tenha dúvidas que, as cores claras têm um grande poder na decoração. Por 
exemplo, numa divisão pequena, as cores claras ajudam a valorizar a iluminação do 
espaço, a ampliar visualmente e também a proporcionar uma sensação de leveza e 
suavidade ao ambiente.

1. Estilo moderno e minimalista:
Se há uma paleta em que o estilo moderno e minimalista se enquadram é bem nas cores 
claras, porque são perfeitas para deixar o espaço clean e luminoso.
A par disso, é importante manter espaços leves e apenas com o essencial, deixando-os 
simples e funcionais. Não hesite em apostar em móveis de tons claros, para reforçar o 
lado leve e já sabe, quanto mais claro melhor, porque permite que a luz amplie o espaço.



2. Criar a ilusão de um espaço maior:
Para dar a sensação que o espaço é maior, 
abuse de cores claras como cores pastel, tal 
como o azul claro, verde água e outras cores 
com tonalidades claras. Esta paleta é perfeita 
para transmitir conforto.
A grande vantagem é que os tons claros nunca 
saem de moda e combinam facilmente com 
outras cores na decoração. Para trazer um 
equilíbrio ao ambiente podem ser colocadas 
cores mais vibrantes em detalhes decorativos, 
como nas almofadas, cortinas, tapetes e outros 
elementos. 

3. Combinar cores claras
Uma das grandes vantagens das cores claras é 
serem fáceis de combinar com outras cores. Por 
exemplo, combinar cores claras com azul escuro 
é perfeito para criar um ambiente elegante e 
requintado. Pode, também, usar cores claras na 
sala com pontos de cores mais vibrantes, como 
o amarelo e o cor-de-rosa, ou ainda investir 
num escritório com cores claras e detalhes em 
madeira, para criar um espaço de trabalho 
muito acolhedor.

4. Tirar partido da iluminação para realçar as 
cores claras
Tire partido de toda a luz, natural ou artificial, 
para deixar o ambiente mais iluminado. O 
conforto visual que a iluminação natural 
proporciona tem inúmeras vantagens, além de 
ter uma estética muito agradável. 
A luz do sol deixa o ambiente confortável, 
proporcionado um bem-estar imediato. Se a 
divisão que quiser decorar não tiver muita luz 
natural, deve então apostar em vários pontos de 
luz artificial e optar por cores claras, para deixar 
o ambiente mais leve e, consequentemente, mais 
luminoso.

5. Chão claro
Para ampliar visualmente a divisão ou para dar 
uma sensação de altura numa divisão, pode 
optar por um chão de cor clara, pois a cor clara 
no chão acompanha toda a extensão do 
espaço e ajuda a valorizar a sensação de 
amplitude. 
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