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1Cada espaço tem de ser pensado 
meticulosamente, ao milímetro, 

para a sua função. As paredes passam 
a ser uma mais-valia e tem de haver 
arrumação útil em cada divisão. Isto 
faz com que todos os espaços devam 
ter móveis desenhados e, mais do que 
nunca, pensados, quer para a sua fun-
ção, quer para o espaço a que se des-
tinam.

2A sala de estar é, regra geral, o es-
paço de biblioteca da casa. Para 

que se possam colocar os livros que 
vamos adquirindo ao longo dos anos, 
o ideal será criar uma estante funcio-
nal com opções de gavetas, armários 
e prateleiras, para diferentes tipos de 
arrumação, no chamado móvel de te-
levisão.

3 Trabalhar em casa é hoje uma 
nova realidade e casas pequenas 

não são um impedimento. Escolha 
uma parede secundária ou com me-
nos destaque e coloque um móvel 
que englobe estante para colocar 
pastas e livros, um posto de trabalho 

e gavetas para arrumação de apoio 
ao trabalho. Se não houver muitas 
paredes extra, coloque este espaço 
de trabalho onde iria colocar o seu 
aparador e integre o aparador no seu 
móvel de TV.

4 Roupeiros nunca são de mais e em 
espaços pequenos a regra é a mes-

ma. O melhor local para os ter é no 
quarto, já que é lá que nos vestimos. 
Sacrifique um pouco da zona de dor-
mir e crie um mini-closet.

5 A cozinha é dos espaços que 
mais precisa de arrumação. Te-

mos todo um mundo de serviços, 
copos e utensílios necessários no 
nosso dia a dia, zonas de despensa 
e tratamento de roupa. Neste espa-
ço, as paredes são as nossas me-
lhores amigas e o uso de armários 
altos é a melhor opção. Mesmo que 
isso implique o uso de um banco de 
apoio, para chegar às prateleiras, 
onde estão colocadas as peças que 
menos usamos, mas, por vezes, ne-
cessárias.

Por norma, pensa-se 
que, quanto maior  

for a casa mais 
arrumação terá. 

Porém, na realidade, 
as casas pequenas 

costumam ser mestras 
no que diz respeito ao 
tema. O espaço exige 
ser rentabilizado ao 

máximo e tudo é 
pensado ao pormenor. 

Nunca a expressão 
“menos é mais” se 
aplicou tão bem 
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6 O hall de entrada é o nosso cartão de 
visita e, por isso, deve ter um ar mais 

clean. Contudo, pode ser, igualmente, 
rentabilizado com uma consola de apoio 
com gavetas, uma cómoda ou até uma 
sapateira bonita, que possa servir de con-
sola. Assim, não só consegue um hall de 
entrada decorado, como ainda tem espa-
ço para colocar pares de sapatos extra.

Apesar de se conseguir arrumação 
em qualquer tipo de espaço, nunca é 
de mais lembrar que, se comprarmos 
bem, não precisamos de tanta coi-
sa. Assim, tudo o que tem de ser ar-
rumado pode ‘respirar’ nos armários 
que projetamos e estar sempre visível 
quando procuramos algo.
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