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os dias de verão são mais longos e convidam 
 a relaxar ao ar livre quando chegamos a casa,  

depois de um dia de trabalho

E
sta é aquela altura do ano em 
que dispensamos o confor-
to do interior nosso lar para 
podermos desfrutar mais do 
exterior. na cidade ou no cam-

po, qualquer varanda ou alpendre pode 
servir para o efeito, desde que o prepa-
re com alguns pormenores que façam 
a diferença.
Para o fazer de forma simples, basta:

1 colocar duas cadeiras com uma 
mesa de apoio no centro, onde se 

possa sentar a descansar e ter onde co-
locar um livro, uma revista ou algo com 
que se possa entreter.

2 Pode colocar um tapete por baixo. 
Fica mais confortável, para quem 

prefere estar descalço.

3 almofadas decorativas dão algum 
conforto e decoram o ambiente, 

tornando-o mais apelativo. Pode usar 
almofadas regulares ou com tecidos 
próprios para o exterior, ficando, assim, 
protegidas caso haja uma ou outra noi-
te mais húmida ou com os tradicionais 
chuviscos de verão.

4 tenha uma manta ao seu alcance. o 
sol pode aquecer mas, à medida que 

se vai pondo começa a arrefecer e uma 
manta torna-se essencial para os dias 
mais frescos.

5 Para refrescar, uma água é sempre 
a opção ideal. Para fugir à conven-

cional, prepare uma água aromatizada 

pela manhã ou de véspera, com flores 
comestíveis, hortelã, pepino e limão (ou 
outra fruta) e usufrua dela no final do 
dia. 

6 as plantas ajudam, não só, a decorar 
o espaço, como a sentir-se mais pró-

xima da natureza. além disso, alegram 
o espaço e, muitas delas, emanam aro-
mas agradáveis, que ajudam a relaxar.
no final do verão, coloque tudo na arre-
cadação. caso não tenha espaço onde 
guardar, cubra tudo com embalagens 
próprias de exterior, deixando tudo 
pronto para os próximos raios de sol.

Como aproveitar 

a varanda ou 
alpendre

nos meses  
quentes


