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refiro-me àquilo que, por norma, não 
usamos todos os dias mas que, numa 
emergência, vão fazer falta! Passados 2 
anos da minha terceira mudança, perce-
bi que ainda não tinha um termómetro, 
por exemplo! Por mais listas que se pos-
sam fazer, há sempre algo que irá faltar. 
Para que não lhe falte o básico, aqui fica 
uma check list de peças essenciais, para 
cada divisão. 

Hall 
Tapete para a entrada, bengaleiro ou ca-
bides para os casacos, despeja bolsos, 
banqueta para colocar a mala

Sala
Mesas de apoio, cortinados para manter 
a nossa privacidade, mas que deixem 
passar luz, iluminação de teto, de pé e 
de mesa. É fundamental ter vários pon-

tos de iluminação para vários ambientes.

Sala de jantar 
candeeiro de teto, por cima da mesa, 
serviço de chá, serviço de café e copos 
de cristal, faqueiro (confirmar se está 
completo com os talheres de peixe), toa-
lhas de mesa, Individuais e guardanapos 
de pano 

cozinha
este é o departamento com mais utensí-
lios da casa. Serviços de louça, serviços 
de café, canecas, tigelas para os cereais. 
Faqueiro, também com talheres de pei-
xe, para o dia-a-dia
Utensílios para cozinhar como:
rolo da massa, escumadeira, tesoura, 
abre-latas, saca-rolhas, caixa de pão, tá-
bua de cortar pão, relógio temporizador, 
recipientes de medição para receitas, 

ralador de queijo, rolo para cortar pizza, 
contentores de comida, de preferência 
em vidro para colocar fiambre, queijos 
e sobras, cuvetes para gelo, frigideiras e 
Wok, tabuleiro de ir ao forno, torradeira, 
varinha Mágica, chaleira e cafeteira

despensa
Vassoura e pá, alguidares, Tábua e ferro 
de passar roupa, Luvas de limpeza, cai-
xa de ferramentas básicas, extensões 
elétricas, Lâmpadas suplentes, Velas de 
emergência e fósforos, Lanterna, cola 
instantânea, Pilhas extra

Quartos
edredões de verão e de inverno, res-
guardo de cama, colchas, aromatiza-
dores de roupeiro, casa de banho, pra-
teleira ou base para colocar champô, 
sabonete e gel de banho, toalheiros para 

a primeira casa é aquela em que 
achamos que já fizemos a lista de tudo  
o que precisamos e em que tivemos a 

ajuda de toda a família, para nos lembrar 
de todos os pormenores. ainda assim, 

no dia seguinte à mudança, percebemos 
que falta sempre qualquer coisa.  
e não me refiro ao sofá, cama,  

mesa ou cadeiras, disso já todos 
sabemos que vamos precisar.
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Primeira

Lista de básicos 
que fazem falta

Casa

a banheira e para o lavatório, prateleiras 
ou tabuleiros para cremes e essenciais 
do dia-a-dia, suporte para escovas de ca-
belo, piassaba, ambientador, balde para 
lixo, Balança, Mini farmácia com algo-
dão, compressas, pensos rápidos, álcool, 
água oxigenada, bétadine e termómetro. 
Plantas, molduras, velas, quadros e jar-
ras dão sempre um toque especial a to-
das as casas. l

Shopping

alma de Lisboa
Bule, €78, cafeteira, €78, açucareiro, 
€44, chávena café com Pires, €19,  
Par chávena chá, €24, Leiteira,€32

Serviço 
Vista 
alegre de 
96 peças, 
preço 
sob 
consulta

Mesa 
aYgun 
mesa 
Mamoa, 
€2950 

estampados 
digitais

avental, €20
Pano de 
cozinha 

50x70, €9
Table mat 
35x50, €8. 

Grupo Lasa

Manta em favo c/renda 
230x260, €90

Mantinha em favo,  
100x150, €50

Lençol de banho 100x150  
c/ponto aberto, €30

Lençol de cama  
240x300, €40

os artigos acima têm todos 
acabamento stonewash. 

Grupo Lasa

Vinyl Set
Ballon, 
€58,  
cálice  
de gin, 
€50,  
copo alto, 
€42,  
copo 
baixo, €40, 
copo shot, 
€35,  
flute, €52,  
taça 
martini, 

Todas as toalhas são turcos 50x100,  
toalhas de mão preço, €8

Todas as almofadas são em  
estampados digitais 50x50 preço, €9. 

Grupo Lasa

copos criterium, atlantis 
enologia estojo com decantador 
com Base em casqui, €310


