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1 A dúvida mais comum é a altura a que 

devem ficar. embora a decoração não 
seja uma ciência exata, estipulou-se que o 
centro dos quadros deve ficar ao nível dos 
olhos. Sendo que cada pessoa tem a sua altu-
ra e que, na mesma casa, podemos encontrar 
pessoas com 155 cm e outras com 180 cm, 
acordou-se que a altura média do centro dos 
olhos para os portugueses é de 168 cm.

2 Para quem tem vários quadros e não 
tem paredes suficientes para colocar 

cada um deles, uma composição é o ideal. 
escolha uma forma geométrica para os co-
locar, alinhe os que ficam junto às margens 
da figura geométrica e trabalhe os outros no 
seu interior. Pode misturar molduras e géne-
ros.

3 Para que tudo corra bem, faça um en-
saio das composições, no chão, antes 

de colocar na parede. Desta forma, terá uma 
visão do espaço real que cada quadro ocupa, 
as distâncias entre si e quais resultam me-
lhor na composição.

4 As medidas entre eles variam de com-
posição para composição. Contudo, 

para que possam ‘respirar’, nunca deve ser 
inferior a 2 cm para composições de quadros 
pequenos e 4 cm para quadros grandes.

5 Na altura de os colocar, lembre-se que, 
apesar de os alinhar pela parte de fora 

da moldura, a furação na parede é definida 
pelo suporte nas costas do quadro. Quadros 
diferentes, com molduras diferentes, terão 
furações diferentes na parede para ficarem 
à mesma altura.

6 Pode colocar os seus quadros em pare-
des brancas lisas. No entanto, se os qui-

ser destacar mais, opte por um material de 
fundo numa cor contrastante. Pode ser um 
papel de parede, uma tinta ou um material 
lacado.

Agora que tem tudo definido, escolha pregos 
ou parafusos que suportem o peso dos qua-
dros escolhidos e coloque-os na parede, se-
gundo as marcações previamente feitas. l
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os quadros são, muitas vezes, a alma da casa, o que veste uma parede e o que  
dá personalidade ao espaço. No entanto, para quem não domina a matéria,  

colocá-los numa parede nem sempre é fácil e varia de caso para caso. Deixo-lhe  
algumas sugestões mais generalistas para ajudar a destacar as suas obras de arte
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