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S
e a árvore é a protagonista du-
rante toda a época natalícia, 
a mesa de jantar reivindica os 
seus direitos na noite da ceia 
de Natal sem deixar ninguém 

indiferente. aqui, todas as regras de 
etiqueta são postas em prática, os 
serviços de família mostram o seu es-
plendor e a decoração contextualiza 
a ocasião. este ano, pode encontrar 
criaturas marinhas em contraste com 
vidros brancos e padrões folclore. Mas 
também cerâmicas diferentes, velas 
de cores sólidas e intensas e cores 
como turquesas, amarelos, azuis e ver-
melhos na decoração em geral. Mas os 
elementos alusivos à época jamais se-
rão dispensados: renas, pinhas e bolas 
de Natal têm de constar na decoração, 
quer em centros de mesa, em argo-
las de guardanapos ou apontamentos 
decorativos, no centro do prato – que 
se retiram na hora da refeição e se co-
locam junto ao prato do pão – ou no 
lugar do guardanapo. 

apesar de ser uma época em que há 
alguma tendência a exagerar, convém 
existir sobriedade, harmonia e elegân-
cia. Na altura de escolher a decoração 
da mesa, deve optar por uma toalha 
temática, trabalhada e colorida, se o 
serviço de mesa for discreto, ou por 
uma toalha lisa onde os protagonistas 
são os objetos decorativos e o serviço 
em si. apesar de trabalhadas, as toa-
lhas brocadas são consideradas neu-
tras. 
o centro de mesa é o mais importante 
na decoração e deve chamar a aten-
ção. se as travessas não forem para a 
mesa, podemos colocar um centro de 
mesa corrido, ocupando todo o espa-
ço com flores, velas, bolas de Natal em 
vários tons, renas e figuras alusivas à 
época. se precisarmos de espaço para 
as travessas, colocamos outros dois 
arranjos, mais distantes, para os convi-
dados das pontas poderem usufruir da 
decoração de mesa. atenção à altura 
dos centros de mesa e mesmo à deco-

É verdade, o Natal está à 
porta e é, por isso, altura 
de começar a pensar nas 
decorações e nos vários 
momentos em família.  
se, para a maioria dos 
adultos, a decoração é 
feita a 8 de dezembro, 

para quem tem crianças 
em finais de novembro  

já pode ficar pronta.  
desta forma, pode  
viver-se esta época 

natalícia por mais algum 
tempo. da árvore à mesa 

da consoada, a decoração  
de Natal deve ser vista 

como um todo
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Como pôr e decorar uma
mesa de Natal



NoveMbro 106 

decoraçãoW

ração da mesa, em geral. a mesa serve 
para convívio e, por isso, convém não 
ter elementos a obstruir a visão.
este é um jantar especial e, por isso, 
o guardanapo deve ser sempre de 
pano. se seguir as regras de etiqueta 
da mesa portuguesa, o guardanapo 
é colocado do lado esquerdo, sendo 
que, no início da refeição, passa para 
o colo e, no final, é colocado do lado 
direito. se o espaço for apertado, pode 
aproveitar para brincar um pouco com 
o guardanapo na decoração, colocan-
do-o ao centro, em cima do prato de 
sopa/entrada, com uma argola bonita, 
ou entre o prato de sopa/entrada e o 
prato raso. 
os talheres usados para esta refeição 
devem ser todos colocados na mesa, 
ordenados de forma a serem usados 
de fora para dentro, à medida que vão 
sendo servidos os pratos. os talheres 
de entrada ou a colher de sopa ficam 
mais afastados do prato, os talheres de 
carne junto ao prato. Neste dia, a tra-

dição varia de família para família, há 
quem sirva só o bacalhau, há quem te-
nha bacalhau e capão. a mesa dos pri-
meiros dispensa os talheres de carne, 
a mesa dos segundos não. em ambas, 
é obrigatório usar os talheres de peixe. 
os talheres de sobremesa são coloca-
dos no topo.
os copos de vinho e de água devem 
ser colocados na mesa, quer de forma 
tradicional – copo de água, copo de 
vinho tinto e copo de vinho branco - 
quer de forma a serem aproveitados 
para dar um look diferente neste Natal 
que se quer divertido, com copos de 
serviços e, até, de bebidas diferentes. 
o mais importante é mesmo que des-
frute de uma bela refeição e deste 
momento especial de convívio numa 
época mágica. l

site | www.ritasalgueiro.com
facebook | @ritasalgueirointeriores
instagram | ritasalgueiro_

Acompanhe  
todas as novidades  
sobre Rita Salgueiro:

Preços
• copo dourado com mulher – €45
•  cabeça de veado  

com purpurinas – €22
•  faqueiro conjunto  

24 peças – €105
• bola pinha Natal verde – €7,50
•  castiçal azul  

(17 cm de altura) – €19
•  castiçal rosa  

(31 cm de altura) – €22
•  coroa verde  

(20 cm de diâmetro) – €9,50
• flor rosa/verde com mola - €8
• copo t-light rosa – €5,50
as peças presentes nesta mesa 
podem ser adquiridas na cartune 
store: www.cartune.pt


