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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 personalidade e 
gosto pessoal do cliente que o encomenda.
Nós somos completamente fãs de “open spaces”. Adoramos estes espaços que se 
abrem a outros, que permitem um maior convívio e socialização entre as pessoas, mas 
também gostamos da harmonia, da luz, da partilha… Enfim, são tantos os pontos 
positivos destes espaços abertos, que os poucos pontos negativos acabam por ser 
irrelevantes. Analisemos este “open space” de sala de estar e sala de jantar que a 
Farimovel Furniture nos apresenta.
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É precisamente no aparador, que podemos arrumar a loiça mais chique, os copos de 
cristal, travessas, enfim tantas e todas as peças que queremos arrumar e que queremos 
preservar das rotinas do dia-a-dia. Além disso, o aparador é um móvel imponente, que 
marca a sua postura, embelezando todo o cenário da sala de jantar. É também um 
suporte para peças decorativas, bebidas ou um acrescente da mesa de jantar, para 
colocar travessas, pratos de comida, servindo assim de buffet. Neste sentido, o aparador, 
é geralmente colocado ao lado da mesa de jantar, os dois fazem par… 
complementam-se.
Neste aparador da Farimovel Furniture as portas em vidro com a moldura metálica 
deixam o aparador mais “leve” e delicado, que vai de encontro à mesa com tampo de 
vidro e que deixa o ambiente mais elegante que nunca. 
De forma complementar, também no móvel tv é-nos apresentado duas estantes 
suspensas com portas de vidro e aros metálicos. Aqui podemos resguardar livros, peças 
decorativas ou outros elementos que façam parte da sala de estar. 



Móveis de linhas direitas e depuradas, simplicidade. Tudo isto constitui os fundamentos 
do estilo moderno, mas se quer levar o seu ambiente a outro nível pode fazer como na 
sala da imagem, e adicionar uma parede de cor. Dará destaque às peças de mobiliário 
que se tornarão verdadeiras obras de arte.
É verdade que com o Outono, as mantas foram já ocupando algum espaço no sofá e a 
tendência é  ficar por casa. Agora é tempo de preparar a chegada da próxima estação.  
Aproveitar os dias caseiros para tornar a sua sala de estar ainda mais luminosa, 
confortável e aconchegante.
O Inverno está aí à porta e com ele vêm também os serões passados à lareira, 
fins-de-semana no sofá com a família e jantares prolongados entre amigos. Por 
sabermos que a casa é ainda mais refúgio nesta altura do ano, e que a sala é a nave 
central onde nos resguardamos das baixas temperaturas, propomos-lhe algumas 
sugestões para viver bem a estação fria.
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CABECEIRAS ESTOFADAS
UM GUIA COMPLETO

O quarto é sempre um bom assunto de conversa e que suscita interesse de todos, uns por uns 
motivos, outros por outros. Mas hoje quisemos nos focar apenas numa peça essencial do nosso 
quarto: a cabeceira de cama. Este tem um papel preponderante do ponto vista decorativo, mas 
também de conforto. 

Há vários tipos de cabeceiras de cama: madeira, ferro, almofadadas ou ideias opções alternativas 
DIY, como tapeçaria, pintura, tiras de madeira, livros, janelas, portadas, enfim entre muitas outras 
opções. No meio de tanta escolha decidimos dar ênfase apenas às cabeceiras de casal estofadas, 
já que são as mais confortáveis de todas, quando dormimos ou quando nos queremos encostar 
para ler um livro por exemplo. 



Falar em cabeceiras de cama estofadas é todo um mundo por explicar, já que não existe só um 
tipo de tecido, nem apenas uma cor. De facto, há toda uma seleção de texturas e tamanhos 
diferentes – todo o a tamanho da parede ou só uma parte. Neste sentido, esta vasta oferta pode o 
tornar confuso na hora de escolher. 

Ora bem, como material de cabeceira de cama encontra veludo, linho, couro, ecopele, tecido com 
efeito acetinado, tecidos com texturas, entre outros.
Quanto às cores, a Farimovel Furniture tem ao seu dispor um vasto leque de cores que poderá 
consultar através das amostras de tecido. Esta opção permitir-lhe-á ter uma cama à sua medida e 
a combinar com a restante decoração do seu quarto. 

A sua questão é: como tratar dos tecidos?
Já que abordamos diferentes têxteis de cabeceiras estofadas, há que falar um pouco 
mais dos mesmos, já que interferem na sua escolha.
Os tecidos sintéticos são de fácil manutenção e limpeza, embora requerem maior 
cuidado que o verdadeiro couro. É uma opção mais económica do que o couro ou o 
linho, já que não precisa de ser impermeabilizado. 
A pele ou couro natural é uma aposta mais resistente e requintada, alia luxo e 
praticidade, mas neste caso os valores sobem. A sua manutenção só deve ser feita com 
um pano húmido em água e detergente neutro para remover poeira.
O linho proporciona sofisticação ao quarto. É um têxtil resistente e garante conforto térmico 
no inverno ou no verão. Requer mais cuidados de manutenção e é fundamental 
impermeabilizar. 
O veludo é um tecido que confere elegância a um quarto. Uma vez que é um tecido que 
agarra mais o pó, deve aspirar todas as semanas a cabeceira da cama.



Os quartos são a nossa fortaleza de descanso. É lá que nos refugiamos 
do mundo depois de um dia cansativo. É para lá que vamos quando 
estamos tristes ou doentes, mas também quando queremos estar com 
aquela pessoa especial. O quarto nunca nos falha, mesmo quando tudo 
à volta parece ruir!
É por isso que o quarto deve proporcionar tudo aquilo que consideramos 
essencial ao nosso conforto. Gosta de ver televisão no quarto? Costuma 
trabalhar no quarto? Prefere um ambiente mais fresco ou mais 
acolhedor? Gosta mais de materiais luxuosos ou mais naturais?
Avaliar as nossas preferências é a chave para termos o quarto dos 
nossos sonhos, literalmente!

Para quem quer fugir do estilo vitoriano das cabeceiras estofadas 
capitonê, existem modelos com design mais moderno e minimalista. 
Aposte nas formas geométricas e designs minimalistas conjugados com 
tecidos texturados. 

As cabeceiras estofadas com moldura de madeira são perfeitas para 
quem quer trazer um  estilo rústico ou mesmo retrô para a decoração do 
quarto. Além de ficarem lindas, o detalhe em madeira pode também 
trazer mais sensação de conforto ao ambiente.  A cabeceira estofada 
com moldura de madeira também se encaixa muito bem para quarto 
com estilo mais clássico tal como nos apresenta a Farimovel Furniture com 
a sua vasta opção de cabeceiras estofadas.
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”O Outono é a época de 
regresso a casa. À medida 
que as folhas caem e 
chega o primeiro tempo 
frio, todos começamos a 
pensar em regressar ao 
calor das nossas salas e 
quartos...”
TÊNDENCIAS DE  OUTONO
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E para conseguir um lar marcante e humano, é melhor confiar em profissionais como a Farimovel 
Furniture. Neste artigo vamos aprender ideias e ver mobiliário espetacular para casas modernas 
que nunca saem de moda.

1. As cores mais minimalistas da moda deste Outono: bege e cinzento pérola:
Esta espetacular sala proposta pela Farimovel Furniture é ideal para o Outono. O seu génio é que a 
mesa central, as confortáveis cadeiras brancas e a iluminação indireta da lâmpada baixa fogem do 
minimalismo frio e superficial para propor uma atmosfera neutra mas humana, quente e, acima de 
tudo, muito tranquilizadora.

Em geral, as cores associadas à estação do Outono são castanho, avermelhado e laranja em todas 
as suas tonalidades, mas as cores reinantes nas salas de estar são sempre tons neutros, tais como 
o cinzento pérola e o bege. O cinzento pérola é um dos grandes clássicos da pintura de paredes e 
mobiliário intemporal. É um tom neutro que preenche o espaço e é elegante, mas não é cansativo 
de olhar, não é cansativo e nunca irá irritar um convidado. É uma aposta segura na paleta neutra.

O Outono é a época de regresso a casa. À medida que as folhas caem e chega o primeiro tempo 
frio, todos começamos a pensar em regressar ao calor das nossas salas e quartos, razão pela qual 
o Outono é a altura perfeita para pensar no design da nossa casa e em como lhe dar uma 
sensação diferente ou mais acolhedora. É por isso que o Outono é a altura perfeita do ano para 
considerar o design da nossa casa e como dar-lhe uma sensação diferente ou mais acolhedora. 
Quer alcançar uma casa na moda sem ter de fazer qualquer trabalho de construção? Uma 
mudança no design de interiores é a forma mais eficiente de dar paixão e carácter a cada canto.

TENDÊNCIAS DE

OUTONO



2. O romantismo está em tendência com a cor rosa pálido:
Não gostaria de se imergir no calor desta cama fantástica? A sua sonhadora cabeceira parece exigir descanso e 
conforto, enquanto a elegante mesa de cabeceira garante bastante espaço de armazenamento. A chave para este 
belo quarto de Outono reside no seu uso inteligente do rosa pálido. O rosa pálido (rosa nu, ou rosa velho) é um tom 
baço e pastel que tem sido associado cultural e psicologicamente com ternura e romantismo. É uma cor que vai bem 
nos quartos com um toque feminino, e está agora tão na moda que se está a tornar obrigatória nas salas de estar e 
corredores. O seu contraste com o chocolate da colcha e o cinzento das paredes resulta num impacto visual forte e 
elegante.

3. Este outono, vá para texturas:
O sucesso de uma magnífica sala de estar está em chegar ao equilíbrio. Como consegui-lo? Por um lado, esta sala de 
estar de sonho apresenta uma mesa de centro e um móvel tv combinados num design simples e minimalista em que 
a madeira de alta qualidade ocupa o centro do palco. Por outro lado, o conjunto é animado com uma aposta 
ousada nos têxteis: um cinzento moderno e preto no sedutor tapete mais o toque verde marcante dos bancos. Não 
parece ser um conjunto ideal? Mas o equilíbrio desta sala de estar reside em mais do que apenas nas cores: está no 
jogo das texturas. A suavidade da madeira é combinada com o calor do tapete de pelo longo e a sensação de luxo 
das cadeiras. Espetacular!
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4. Ousar combinar todas as cores do Outono:
Dentro da paleta de cores de Outono, além do bege, branco pálido e pérola, há espaço para cores 
ousadas que trazem alegria ao conjunto: vermelhos, terracota, azul e verde. Todas elas estão 
presentes na coleção Fénix.
A coleção Fénix baseia-se numa forte inspiração da mitologia grega, que sempre foi uma influência 
na cultura, arte e língua da civilização ocidental e continua, até hoje, a fazer parte de uma herança. 
Esta sala de jantar completa, ideal para pessoas com bom gosto, parte de elementos muito 
diferentes para alcançar a harmonia.

5. Procure aconselhamento profissional para uma casa de impacto:
Esta sala de estar clássica é espetacularmente moderna. Para o conseguir, foram utilizados móveis 
com formas extremamente clássicas (cadeiras arredondadas com costas ovais e uma consola 
imperial) mas com cores tão invulgares que se apaixonarão por eles (branco como num templo 
grego, com um jogo de cores primárias tropicais).
Atreva-se a renovar a sua casa agora!





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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ESPELHOS
COMO USA-LOS NA DECORAÇÃO!

Um espelho é uma superfície polida que reflete os 
raios de luz. Normalmente é apenas uma porção de 
vidro ou plástico, cuja face posterior é coberta por 
uma película de metal protegida por um verniz, em 
que o material transparente é o suporte para o 
depósito metálico que constitui o próprio espelho. Do 
ponto de vista físico é basicamente isto, mas do 
ponto de vista decorativo e estético um simples 
espelho é um mundo de possibilidades que tem de 
ser explorado!

Há muitos tipos de espelhos, que diferem na forma e 
na função, mas apenas se utilizam alguns tipos de 
espelhos para decoração. E depois há inovações 
incríveis, como espelhos com funcionalidades digitais, 
onde a forma e a função se fundem na perfeição.

Tal como o nome indica, os espelhos planos têm uma 
superfície refletora plana. Isto significa que a imagem 
é refletida com poucas distorções, e é por esta 
característica que estes espelhos são tão apreciados. 
Aquilo que vemos no espelho corresponde 
praticamente ao objeto real e podemos confiar nele 
para nos dizer como estamos a qualquer altura. São 
os espelhos mais universalmente usados em casa, 
seja qual for o seu formato ou design.

Os espelhos esféricos são espelhos um uma 
superfície refletora curva, que é uma parte de uma 
esfera. São os espelhos usados nas salas de 
espelhos das feiras populares, que distorcem a 
imagem refletida.

Há dois tipos de espelhos esféricos: os espelhos 
côncavos, em que a superfície refletora está voltada 
para o centro da esfera, e espelhos convexos, onde 
essa superfície está voltada para fora.

Em nossa casa são espelhos eminentemente 
decorativos, usados em pequenos apontamentos, 
porque ninguém quer ter uma sala de espelhos de 
distorção em casa, mas também se usam como 
elemento funcional – os espelhos de aumento, 
usados para maquilhagem, são espelhos côncavos. 
Também se podem usar como ponto de reflexão, 
para focar luz em determinados pontos, por exemplo.
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Espelhos com e sem moldura: 
A decisão de incluir ou não moldura nos seus espaços depende diretamente do estilo e da intensidade da 
decoração desejada.  Os espelhos antigos, com molduras trabalhadas, são peças de grande destaque, que 
podem contribuir com a força dos clássicos na conceção de uma decoração clássica ou retro. Mas as 
molduras mais simples e retilíneas têm sempre lugar numa decoração moderna, para evidenciar a presença 
do espelho e dar-lhe mais relevância.
Os espelhos sem moldura são mais utilizados em decorações que se pretendem mais simples e minimalistas, 
ou onde a intenção do espelho é ser uma presença funcional, que permita uma visualização perfeita do 
reflexo, sem o entrave que uma moldura pode representar.
Pode utilizar ambos os tipos numa só decoração para fazer composições diferentes e divertidas. É tudo uma 
questão de equilíbrio.
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