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1 os espaços intermédios entre salas 
são sempre uma boa opção. Se tiver 

espaço para colocar um carro de chá ou 
uma consola entre a zona de estar e a 
zona de refeições, este será, sem dúvi-
da, o melhor local, pois dá apoio a am-
bas as salas.

2 Coloque um ou dois tabuleiros a 
demarcar o espaço propriamen-

te dito do bar, dependendo do espaço 
e da quantidade de bebidas que tem. 
Pode usar um para as garrafas e outro 
para os copos. o tabuleiro pode ser em 
espelho, de prata, lacado, ou de qual-
quer outro material, desde que tenha 
um ar distinto para não se confundir 
com os tabuleiros de apoio do dia a 
dia e não parecer esquecido em cima 
da consola.

3 Coloque garrafas de água, com e 
sem gás, misturadas com as das 

bebidas que mais gosta. É sempre útil e 
facilita, na hora de servir. 

4 Brinque com os copos e opte por 
peças coloridas com diferentes 

altimetrias. Cada bebida requer um 
copo específico por isso, tenha co-
pos para o máximo de bebidas possí-
veis. Coloque um espelho por trás para 
multiplicar a imagem. vai parecer que o 
seu bar é bem maior.

5 Para compor o espaço, use jarras 
com flores ou ramagens que du-

ram bastante tempo e embelezam o 
ambiente. 

6 Se tiver uma coluna pequena e bo-
nita coloque-a nesta zona. A músi-

ca é bem-vinda em qualquer circuns-
tância e tem um ar mais festivo junto 
a um bar. 

Agora que tem tudo pronto, é só marcar 
uma noite com os amigos para lhe dar 
vida. Não se esqueça de beber com mo-
deração! l
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Acompanhe todas as novidades  
sobre rita Salgueiro:

um bar em casa é sempre útil para quem recebe os amigos ou, até mesmo,  
para quem gosta de tomar uma bebida. Se não tem espaço na sua sala para fazer 
algo grandioso, deixo algumas dicas para poder criar um pequeno espaço de bar,  

com o essencial para que os seus convidados se possam servir de uma bebida
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