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E DÊ MAIS CHARME A TODA A SUA CASA! | 2A expressão “faça você mesmo” ou DIY (Do It Yourself) ganha cada vez mais expressão nos dias de 

hoje. Multiplicam-se as ideias originais para projetos que pode fazer à medida da sua casa e dos 
seus gostos. Mas, a par do “faça você mesmo”, há cada vez mais a iniciativa de reaproveitar objetos 

usados e materiais que, anteriormente, não teriam outro destino que não o lixo.
O porquê de estar cada vez mais na moda não sabemos dizer-lhe, o que sabemos é que existem 

boas razões para dedicar-se a esta atividade. Por isso, antes de arregaçar mangas e dedicar-se ao 
bricolage, conheça algumas delas.
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O facto de criar as suas próprias peças decorativas e/ou reaproveitar materiais e objetos usados 
para outros fins é uma forma de conter alguns custos na hora de dar mais charme à sua casa.
Desta forma, é você quem decide quanto vai gastar em materiais. Ainda que não seja a principal 
razão para o fazer… no poupar é que está o ganho!

Já pensou em todo o desperdício que geramos ao longo da nossa vida? Em quantas coisas 
compramos e deitamos fora quando passam de moda, ou que simplesmente ficam a atafulhar as 

arrecadações porque é um “desperdício” deitá-las fora? O verdadeiro desperdício é deixá-las a 
apodrecer e não lhes dar uma segunda oportunidade… Pense nisso… e transforme para criar algo 

novo!

GRÃO A GRÃO…

NADA SE PERDE… TUDO SE 
TRANSFORMA
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Talvez esta seja uma das maiores vantagens de começar a adotar o DIY na sua vida, pois dessa 
forma sabe que a sua casa será um espaço só seu e original. Ainda que se inspire em projetos já 
feitos por outras pessoas cada peça será única, pois pode dar-lhe o seu toque pessoal.
Aceite o desafio e a sua casa passará a ser mesmo a sua cara!

É sabido que o trabalho manual pode ser extremamente relaxante, até mesmo uma terapia contra o 
stress. Além disso, dedicar-se a atividades como esta é muito estimulante para a criatividade. Por 

isso, dê largas à sua imaginação… o céu é o limite!
Agora que já está cheio de vontade de pegar nas tintas, no martelo e na lixa, fique com algumas 

ideias que vão dar um toque de charme e originalidade a cada espaço da sua casa.
Use, abuse… e divirta-se!

100% ORIGINAL!

UM ESTÍMULO PARA A MENTE
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QUARTO DE CASAL 
COM UM TOQUE 

RÚSTICO



QUARTO DE CASAL COM UM TOQUE RÚSTICO

PASSO A PASSO:
 • Em primeiro lugar deve lixar muito bem 

todo o caixote.
 • Agora já está preparado para a parte divertida:

a decoração! Inspire-se no ambiente do seu quarto 
para criar a nova peça. Pode pintar o interior com a 

cor que desejar, pintar apenas uma faixa no interior, pode 
envernizá-lo… dê liberdade ao seu artista interior!

• Para um look mais rústico, pode também
deixá-lo ao natural.

 Sugestão: para tornar a sua mesa de cabeceira mais prática,
coloque umas rodas giratórias na base. Pode encontrá-las em lojas de 

bricolage.
Veja a Peça Original AQUI:

www.ricotanaoderrete.com/2015/08/como-fazer-um-criado-mudo-com-caixote.html

Está a ver aqueles caixotes de madeira da fruta que não servem para nada? 
Então pense outra vez…
e da próxima vez que os encontrar numa feira não hesite em ficar com 
eles!
Pode reutilizá-los para muitas coisas, mas a nossa sugestão são 
umas mesas de cabeceira – perfeitas para dar largas à sua 
criatividade!

O QUE PRECISA:
 

• Caixote de Fruta Grande
• Lixa
• Verniz / Tintas a Gosto (opcional)
• Rodas Giratórias (opcional) 
• Martelo e pregos



QUARTO DE 
CRIANÇA COM IDEIA 

LUMINOSA!



QUARTO DE CRIANÇA COM IDEIA LUMINOSA!

Todos nós temos lá por casa lâmpadas fundidas para reciclar e tampas de garrafas de plástico, certo? Com alguma sorte, alguns de nós até 
conseguem arranjar uns retalhos de tecidos de uma peça de roupa já sem utilidade.

Com a compra de alguns materiais e um pouco de paciência e imaginação podemos criar uma peça para o quarto das crianças que vai fazer 
toda a diferença na decoração. Esta ideia dá algum trabalho, mas promete deixar os mais pequenos com a cabeça nas nuvens!

O QUE PRECISA:
• Lâmpadas Fundidas (do tamanho que preferir

• Retalhos de Tecido (2 padrões diferentes, quanto mais coloridos melhor)
• Cola Branca Própria para Artesanato (comprar uma que cole tecidos)

• Tampas de Garrafas de Plástico
• Corda/Fio Fino

• Fita Terylene Zig Zag
• Fio de Nylon

• Tinta Acrílica (a cor que desejar)
• Purpurinas
• Tesoura
• Pincel

• Furador Manual + Espeto de Bambu
• Copos de Vidro (para base de secagem)

 PASSO A PASSO:
• Misture 1 colher de sopa de cola branca com 1 colher de chá de água.

 • Corte 8 tiras de tecido em formato retangular (4 tiras de cada padrão). Comprimento: igual ao da lâmpada. Largura:
largura da lâmpada a dividir por 8.

• Recorte as laterais das tiras para criar o formato de folhas.
 • Aplique a mistura de cola na parte onde vai colar a primeira tira de tecido. Coloque a tira no sítio e estique bem.

• Coloque cola por cima.
 • Cole as outras tiras do mesmo padrão intercaladas. De seguida, faça o mesmo com as tiras do outro padrão,

passando sempre a mistura de cola.
• Deixe as lâmpadas a secar apoiadas nos copos. Após 30 minutos, vire-as de cabeça para baixo e deixe a secar mais 30 minutos.

• Enquanto as lâmpadas secam, faça 4 furos opostos nas tampas de plástico. Use o espeto de bambu para alargar os furos.
• Pinte a parte exterior das tampas com tinta acrílica e deixe secar. Depois, pinte a parte interior e deixe secar.

 • De seguida, pincele cola branca nas tampas (não utilize a mistura diluída) e aplique as purpurinas.
Deixe secar e repita o processo no interior das tampas.

• Corte dois pedaços de corda/fio. Dimensões: altura da lâmpada x 2 + 12cm.
• Faça um laço com um dos fios. Segure o laço no topo da lâmpada e pincele os dois lados do fio com cola

branca não diluída (tenha atenção para alinhar os fios com a costura dos tecidos)
• Com o segundo fio ate um nó à volta do laço e pincele os fios com cola. ATENÇÃO: os fios de corda devem seguir as costuras das tiras

e ser colados até à base da lâmpada. Deixe também fio de sobra após o final da lâmpada.
• Deixe as lâmpadas a secar de cabeça para baixo e, entretanto, pinte a parte metálica da lâmpada com a tinta acrílica. Deixe secar.

• Com a cola branca cole a fita zig zag na zona inicial da parte metálica da lâmpada (de forma a prender os fios de corda).
• Passe a corda pelos furos da tampa, de modo a que esta fique pendurada. Faça um nó no final e corte o excesso de fio.

 • Use fio de nylon para pendurar os balões e já está!
Veja a Peça Original AQUI:

www.rookno17.com/2012/03/repurposed-light-bulb-hot-air-balloon.html



BALDE DE TINTA 
COMO BANCO

DE SALA



BALDE DE TINTA COMO BANCO DE SALA

Ninguém diria que um balde de tinta poderia ter outro destino que não o 
caixote do lixo, mas depois de ver esta ideia vai pensar duas vezes antes 
de se desfazer de qualquer peça que tenha em casa…

O QUE PRECISA:
• Tecido à sua escolha
• Balde
• Velcro Adesivo
• Botão de Almofada
• Flanelas/Panos de Limpeza (para o        
estofado)
• Cola Quente
• Papelão/Cartão
• Tesoura
• Agrafador para Tecidos
• Corda

PASSO A PASSO:

 

•  Retire a pega do balde. De seguida, enrole 
a corda à volta do balde e prenda-a com a 

cola quente.
  • Faça um molde da tampa do balde com o cartão. 

Com a ajuda do molde corte o tecido (deixe 5cm de 
sobra em relação ao papelão).

• Prenda o tecido ao centro do círculo de cartão
com o botão de almofada.

 • Comece a enrolar os panos e a colá-los ao papelão com a cola 
quente (puxe o tecido que está preso ao papelão para cima.
• Os panos devem ficar enrolados entre o tecido e o cartão,

pois no final o tecido vai cobri-los).
 • De seguida, cubra os panos com o tecido e agrafe-o na parte de trás

do papelão (para um acabamento perfeito pode colar um pedaço do mesmo tecido 
para tapar os agrafos).

• Cole o velcro adesivo na zona do balde que servirá de assento, em forma de X,
e faça o mesmo na base do estofado. Agora só tem de colar o estofado ao balde

e já tem um banco super original para a sua sala de estar!

Veja a Peça Original AQUI:
maniadedecoracao.com/2016/01/15/como-transformar-um-balde-em-um-banco/



ESTANTES INVISÍVEIS



 

• Abra o livro na última 
página e, com a fita métrica, 

marque o meio do comprimento.
• Alinhe o suporte de prateleira com a 

marca e desenhe o contorno do suporte.
• Com o x-ato, corte o formato do contorno 

que acabou de desenhar.
• Corte uma profundidade suficiente para que o 

suporte fique dentro desse buraco.
 • Com o x-ato ou uma faca, corte um espaço na capa 

do livro para o suporte de prateleira. Desta forma, o livro 
vai ficar mesmo encostado à parede.

• Com os parafusos pequenos prenda o suporte ao livro.
• Cole a contracapa do livro ao livro e deixe algum peso em cima 

durante a noite.
• No dia seguinte, basta fixar o suporte de prateleira à parede com os 

parafusos grandes. Já tem a sua base de prateleira… agora só precisa de 
livros para guardar.

Basta ter livros suficientes para esconder o suporte de prateleira e já tem uma 
estante invisível!

Veja a Peça Original AQUI:
www.instructables.com/id/Invisible-Book-Shelf/

ESTANTES INVISÍVEIS

PASSO
A PASSO:

Se está à procura de uma estante original para o seu escritório, que tal uma que faça com que os 
livros pareçam misteriosamente colados na parede? Apresentamos-lhe a estante invisível!
Prática, original, muito fácil de fazer e não precisa de muitos materiais…
consegue adivinhar o principal ingrediente desta receita? Um livro, é claro!

O QUE PRECISA:
• Livro Grande de Capa Rija (sugestão: utilize um que tenha
   repetido ou que já não tenha intenção de ler)
• Suporte de Prateleira em L
• X-ato/faca afiada
• Caneta
• Parafusos de Madeira
• Pequenos (cabeça lisa)
• Parafusos de Madeira Grandes
• Fita Métrica
• Cola
• Pilha de Livros (para fazer peso)



NA COZINHA…
UM FRIGORÍFICO E 
BLOCO DE RECADOS



UM FRIGORÍFICO E BLOCO DE RECADOS

Até nem precisa de um frigorífico novo, mas já não aguenta o aspeto do seu 
ou quer apenas dar um look renovado à sua cozinha? Então agarre no 
pincel e transforme o seu frigorífico aborrecido num gigante bloco
de recados cheio de estilo… vamos?

O QUE PRECISA:
• Tinta Efeito Ardósia (indicada para metais)
• Pincel/Rolo
• Corda
• Super Cola
• Fita Adesiva para Pintura
• Giz

PASSO
A PASSO:

• Primeiro lave
e esfregue bem o frigorífico 

para eliminar qualquer sujidade e 
gordura.

• Depois de seco, remova as pegas, se 
possível.

 • Isole com fita alguma área do frigorífico 
que não queira pintar.

 • Pinte uma primeira camada fina de tinta e deixe 
secar pelo tempo recomendado

na embalagem antes de aplicar a segunda camada.
• Aplique até 3 camadas de tinta (deixando sempre secar) ou 

até atingir o efeito desejado.
• Para uma peça ainda mais original cubra as pegas

do frigorífico com corda.
• Para isso, basta aplicar a cola no início da corda

e pressionar durante um minuto para secar.
• De seguida, enrole a corda e vá colocando pequenas quantidades

de cola, para garantir que a corda fica bem segura.
• Pode voltar a prender as pegas ao frigorífico quando a tinta estiver bem seca.

NOTA: espere 24 horas até usar giz no seu novo frigorífico.
Veja a Peça Original AQUI:

www.thekurtzcorner.com/2014/07/diy-chalkboard-refrigerator.html



WC COM AROMA 
NATURAL



WC COM AROMA NATURAL

Há melhor sensação que entrar num espaço da nossa casa e sentir um aroma 
agradável? Se puder fazê-lo sem recorrer a substâncias químicas, como 
ambientadores industrializados, ainda melhor! Esta ideia é uma forma de dar 
utilidade à quantidade de frascos de vidro que vão ficando lá por casa.
A nossa sugestão é para o WC, mas pode utilizá-la em
qualquer lugar da casa!

O QUE PRECISA:
• 1 Limão/Laranja Grande 
• ½ Copo de Vodka
• Descascador de Fruta
• Frasco/Garrafa de Vidro com Tampa

PASSO
A PASSO:

• Lave e seque bem a fruta 
escolhida.

 • Descasque apenas a camada 
externa (sem a parte branca).

 • Coloque as cascas dentro do frasco e 
despeje o vodka sobre elas.

• Feche a tampa e agite com suavidade.
 • Armazene num local escuro durante 2 ou 3 

semanas, para que o álcool absorva o aroma da fruta 
(durante este tempo, agite o frasco uma vez por dia).

 • Depois deste tempo, retire as cascas e está pronto!
• Utilização:

 • Pode colocar a essência num borrifador e aplicar em cortinados, 
abajures e almofadas de sofá. Se quiser torná-la também numa peça 

decorativa pode deixá-la no frasco e colocar pauzinhos de madeira para 
irem libertando o aroma

Veja a Peça Original AQUI:
www.decoralista.pt/aromatizar-a-casa-de-forma-low-cost/



das nossas sugestões? Agora, lance mãos à obra e coloque um pouco mais de si em cada divisão
do seu lar!

GOSTOU
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