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MAG’

HALL DE ENTRADA EM TONS CLAROS!

TOUCADOR FRAME!

REQUINTE ATÉ MAIS NÃO!

ESPECIAL
PÁSCOA!

A Páscoa na sua decoração!



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!

REQUINTE
ATÉ MAIS  NÃO!

FRAME COLLECTION



Sabia que, em média, passamos 1/3 da nossa vida na cama? O quarto é a divisão onde 
descansamos e repomos energias e onde, tantas vezes, nos refugiamos e procuramos a 
nossa privacidade. O conforto, num quarto, não é uma qualidade acessória ou um luxo. Se 
o quarto não nos proporcionar paz e comodidade, não conseguimos descansar 
devidamente, o que tem um impacto nefasto na nossa saúde física e mental. Nunca se falou 
tanto eu autocuidado, bem-estar e relaxamento. Em consequência disso, a casa tornou-se 
um verdadeiro reduto para tranquilizar a mente dos dias corridos.



FRAME COLLECTION

Os detalhes fazem, sim, toda a diferença, 
principalmente quando o assunto é a decoração 
do quarto. O estilo favorito, cores, a cama e a 
cabeceira. Lembre-se: o seu cantinho deve ser 
aconchegante e calmo.  Materiais naturais, texturas 
confortáveis e poucos móveis ditam interiores como 
este quarto. 
Quer se goste de uma decoração requintada ou 
mais viva e colorida, a decoração do quarto deve 
espelhar a sua personalidade... Não nos vamos 
esquecer que para dormir bem, é necessário 
sentir-se perfeitamente no seu quarto. 



Este quarto amplo Frame Collection que a Farimovel 
apresenta enquadra-se perfeitamente nas 
tendências atuais, muito sóbrio e sofisticado, porém 
com detalhes que fazem toda a diferença! Para não 
falar do toucador, que é sem dúvida uma das 
peças-chave da Frame Collection, pensado até aos 
ínfimos pormenores aliando a funcionalidade e o 
design. 



FRAME COLLECTION

”Mais do que um espaço
pessoal para cuidar de si,
um toucador pode ser
uma peça que combina
arrumação com estética
e requinte.“
TOUCADOR FRAME COLLECTION





FRAME COLLECTION

Pentear, passar creme, arranjar as unhas, maquilhar, 
desmaquilhar... A vida de uma mulher é preenchida de 
pequenos detalhes que assumem uma extrema 
importância no seu dia-a-dia. 
Mais do que um espaço pessoal para cuidar de si, um 
toucador pode ser uma peça que combina arrumação 
com estética e requinte. A história do toucador 
confunde-se com a história da vaidade humana, e 
sempre que possível houve nas casas um pequeno 
espaço reservado para o culto da beleza, que evoluiu 
com os gostos e com as épocas. Se bem que o toucador 
como móvel dedicado exclusivamente a essa função 
tenha entrado em desuso, substituído por armários e 
cómodas, nos últimos anos tem voltado em todo o seu 
esplendor ao requinte das preferências.
Vejamos este toucador Frame Collection apresentado 
pela Farimovel. O seu design e simplicidade garante 
adaptar-se a qualquer quarto ou recanto da sua casa. 
Será de certeza o cantinho perfeito para deixar qualquer 
mulher mais feliz. Podendo cuidar de si com o máximo 
conforto, ter a maquilhagem, os pincéis e todos os 
produtos cosméticos organizados é o desejo de tantas 
mulheres. Por isso, esta peça muito versátil encaixar-se-á 
facilmente, mesmo nos quartos mais pequenos.
A equipa Farimovel pensou nos mais ínfimos pormenores, 
ao criar vários separadores dentro deste toucador. 
Assim, é possível arrumar de forma clara e visualmente 
atrativa os vários tipos de maquilhagem e acessórios. 
Quando o tampo se levanta, obtém-se um grande 
espelho, para maquilhar-se à vontade com luz e 
visibilidade. Perfeito! Os módulos são suspensos à 
parede, proporcionando contemporaneidade e leveza. 
Não temos dúvidas que este toucador é uma das 
peças-chave da coleção Frame Collection.

TOUCADOR
FRAME COLLECTION





Joana Faria, uma jovem de 18 anos, estudante de 
Ciência Política e Relações Internacionais e filha de 
Abílio Faria, CEO da Farimovel, foi uma importante 
colaborante na conceção dos detalhes do 
Toucador Frame.
Ousada, sempre em busca de novos desafios, com 
imensa vontade de aprender e aprofundar os seus 
conhecimentos em diferentes áreas, aceitou de 
imediato partilhar connosco a sua experiência. 
Quisemos saber mais sobre a Joana e a sua 
participação no desenvolvimento desta belíssima 
peça.

Como nasceu este fascínio pela maquilhagem?
Desde que comecei a ter acne. De facto, não é um 
bom motivo para ter começado a gostar de 
maquilhagem, porém, foi a partir desse momento 
que comecei a desenvolver um enorme gosto em 
experimentar novos produtos e novas técnicas.

Como surgiu e desenrolou a sua participação no 
desenvolvimento deste toucador?

Com o lançamento de uma nova linha, o meu pai 
queria acrescentar valor a uma peça já 
desenvolvida pela designer de produto. Na 
verdade, queria tornar esta peça verdadeiramente 
funcional, naquilo que são as verdadeiras 
necessidades de quem usa maquilhagem, 
nomeadamente na questão dos detalhes para 
arrumação dos produtos. O meu contributo foi, na 
realidade, em ajudar a conceber o interior do 
toucador, aquela em que podemos arrumar pincéis, 
sombras, bases, cremes e até o local destinado 
para o telemóvel, um bem essencial para os jovens, 
e não só, nos tempos que correm. 

FRAME COLLECTION

ENTREVISTA
JOANA FARIA



Como surgiu e desenrolou a sua participação no 
desenvolvimento deste toucador?

Com o lançamento de uma nova linha, o meu pai 
queria acrescentar valor a uma peça já 
desenvolvida pela designer de produto. Na 
verdade, queria tornar esta peça verdadeiramente 
funcional, naquilo que são as verdadeiras 
necessidades de quem usa maquilhagem, 
nomeadamente na questão dos detalhes para 
arrumação dos produtos. O meu contributo foi, na 
realidade, em ajudar a conceber o interior do 
toucador, aquela em que podemos arrumar pincéis, 
sombras, bases, cremes e até o local destinado 
para o telemóvel, um bem essencial para os jovens, 
e não só, nos tempos que correm. 

O que diferencia este toucador dos outros que já 
existem no mercado?
O minimalismo. Acho que o design deste toucador 
se destaca porque, para além de ser bastante 
simples e minimalista é funcional, pois adapta-se às 
necessidades que as pessoas têm enquanto se 
arranjam através de simples pormenores como a 
disposição dos pincéis.

Quais são as características de arrumação com 
mais relevância na sua opinião, e o que a fez 
escolher essas mesmas características?
O meu espaço tem de estar sempre organizado. 
Acho que é a chave para uma boa arrumação. 
Desse modo, penso que a divisão em vários 
compartimentos é deveras importante para 
alcançarmos esse efeito.

Aos seus olhos, porque deve uma jovem (alguém) 
escolher este toucador?
Porque é moderno, minimalista, jovem e organizado. 
As suas cores são neutras, adaptando-se a 
qualquer tipo de espaço. Não compromete com 
nada. 

Para finalizarmos, e desde já agradecermos a sua 
disponibilidade, como foi a sua experiência a 
trabalhar com a equipa da Farimovel?
Fantástica. Para além de serem bastante 
profissionais desde o desenho até à produção, são 
bastante atenciosos. Espero poder continuar a 
trabalhar com esta equipa incrível, que não deixa 
de ser também parte de mim e da minha essência.



SENSES
Collection

Detalhes requintados que respiram
simplicidade e sofisticação, SENSES 
COLLECTION reflete um estilo de vida 
pautado pela inovação e modernidade.
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Lugar de passagem, o hall de entrada é também o 
ponto central da nossa casa. É por lá que entramos 
e saímos. É lá que nos despimos, calçamos e 
descalçamos. É também no hall de entrada que 
deixamos as nossas chaves, o nosso correio, que 
recebemos os nossos convidados. É também por 
isso, fundamental que a entrada seja funcional e 
que seja dotada de móveis práticos e adequados 
ao espaço.
Mediante os seus gostos e possibilidades, pode 
optar por decorar o seu hall de entrada dando 
continuidade ao seu interior, criando uma ligação 
única, mas também pode optar por quebrar 
completamente e criar um espaço completamente 
à parte. Nas paredes pode ousar com quadros, 
espelhos irreverentes ou ganchos.

em tons claros!
HALL DE  ENTRADA



Um hall de entrada
sofisticado, com muita
personalidade, não
necessita de estar
pleno de detalhes
decorativos.

O mobiliário é vital em cada casa, o mesmo 
acontece quando a nossa entrada é ampla. Um hall 
de entrada sofisticado, com muita personalidade, 
não necessita de estar pleno de detalhes 
decorativos. Nestes casos, podemos dizer que 
menos é mais: encontre na simplicidade a chave 
para o seu projeto. 
As cores neutras, na sua paleta completa, são muito 
eficazes e ficam bem em qualquer ambiente. 
Oferecem uma sensação de amplitude, melhoram o 
aspeto luminoso do espaço e podem ser 
combinadas com alguns detalhes de cor 
contrastante.
Aconselhe-se junto da equipa Farimovel que o 
aconselhará acerca das melhores escolhas para o 
seu hall de entrada!



PÁSCOA!
ESPECIAL

ESPECIAL PÁSCOA



A decoração tem o 
poder de deixar 
qualquer ambiente 
mais festivo e torná-lo 
ainda mais agradável.

A Páscoa é uma das tradições mais importantes do 
ano e envolve muito mais do que coelhos e 
chocolates. Este é um momento de reunião para 
celebrar entre a família e amigos mais próximos, e a 
decoração tem o poder de deixar qualquer 
ambiente mais festivo e torná-lo ainda mais 
agradável.

Principais símbolos da Páscoa:
Ovos de Páscoa praticamente definem e 
caracterizam esta data. Os ovos representam a 
possibilidade de uma nova vida, um recomeço!
Já o Coelho da Páscoa tem uma origem que requer 
mais profundidade de reflexão, simbolizando a 
fertilidade e também a esperança.
Enquanto as velas representam a luz que guia no 
meio da escuridão.

Todos estes elementos podem e dever ser 
considerados na sua decoração de Páscoa, pois 
representam e trazem a imersão desejada!



ESPECIAL PÁSCOA

Se a sua questão é “como fazer uma decoração 
adequada para a Páscoa?”, nós ajudamos:

Fundo claro e detalhes alegres:
As cores suaves ajudam a dar mais delicadeza 
para a decoração, além de serem o fundo perfeito 
para os detalhes mais alegres que poderá inserir. A 
sua paleta de cores pode envolver desde cores 
vibrantes, candy colors ou até tons de rosa e 
dourado, dependendo do efeito que quer causar.
Se for possível, aproveite a luz do dia: A frescura e 
as cores da natureza ao ar livre combinam muito 
com a celebração da Páscoa, pois é um tema que 
simboliza a vida. A sua decoração pode integrar-se 
com a paisagem natural e deixar todos os seus 
convidados surpreendidos.

Mesa de madeira sem toalha e outras tendências: 
A mesa de madeira ajuda a trazer uma atmosfera 
de contacto com a natureza tanto para ambientes 
exteriores quanto para os interiores. Poderá ainda 
aproveitar e investir na decoração rústica ou 
substituir a toalha de mesa por sousplat ou jogos 
americanos que harmonizem com a sua decoração 
de mesa.

Detalhes e enfeites delicados: 
Os coelhos e os ovos representam a vida e são os 
os detalhes decorativos mais tradicionais da 
Páscoa. Essas referências merecem aparecer na sua 
mesa e nos outros ambientes para alegrar tanto 
crianças quanto adultos.



A Mesa:
A decoração da mesa é fundamental. Não basta 
só servir uma comida deliciosa, há que 
surpreender os seus convidados com detalhes 
bonitos. Por exemplo, pode decorar a sua mesa 
com um centro de mesa com elementos 
decorativos alusivos à época festiva, mas 
também poderá fazer pequenos projetos DIY 
com as crianças para dar um toque especial à 
sua decoração!

Como sabe é importante recebermos bem, 
cuidar os mais variados detalhes e ser rigoroso 
com o tema. Há que surpreender tudo e todos, 
não é verdade? 
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