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5materiais necessários:

. molduras na quantidade necessária (1 por mesa)

. 1 lata de tinta em spray (cor à escolha)

. papel (papel corrente ou mais especial, metalizado, com textura, 
com padrão, etc)
. x-acto, cola
. cristais, flores, missangas, fitas, etc, para um toque pessoal 

5orçamento:

. moldura – 1,80€ unidade

. lata de tinta – 1,80€ unidade

. papel – 7,58€ por um pacote com 20 folhas A4

. adereços decorativos – a partir de 0,20€

. impressão laser a preto e branco – a partir de 0,25€ unidade

. impressão laser a cores – a partir de 0,60€ unidade

5fornecedores:

. moldura – lojas Bagatela (ou “lojas dos trezentos” similares)

. lata de tinta - lojas Bagatela (ou “lojas dos trezentos” similares)

. papel – Staples ou papelarias com alguma variedade de oferta em 
papéis especiais
. adereços decorativos – Lojas de revenda de artigos para bijuteria no 
Martim Moniz ou similares e retrosarias
. impressões – centro de cópias
. fontes – www.dafont.com (arquivo de fontes grátis)

5sugestões:

Escolhido o papel (corrente ou “fine paper”), pode optar por imprimir 
na sua impressora ou ir a um centro de cópias para impressões a laser. 
Enquanto o papel corrente funciona bem em qualquer das opções, um 
papel metalizado ou espesso será mais difícil de imprimir numa 
impressora a jactos de tinta, pelo que recomendamos que faça as suas 
impressões a laser.

Não tenha medo de usar cores. Em vez de dourado, experimente 
combinar com as flores dos centros de mesa - pinte as molduras de 
rosa ou verde, até de amarelo. Use cinzento no texto para um ar 
elegante ou cores fortes para um efeito mais festivo.
Experimente vários detalhes de acabamento. Havendo harmonia (pela 
combinação de cores e formas), até pode fazer um marcador diferente 
para cada mesa. O mais importante é que aprecie o processo e 
sobretudo, o resultado final!

n.0

Happy Hour...!
www.wiseup-weddings.com apresenta ideias frescas para o seu casamento

5esta semana, marcadores de mesa



Abra um documento de Word na horizontal e componha o texto em 
duas colunas largas (use as medidas do interior da moldura).
Escolha uma fonte do seu agrado, mas com boa leitura, e as cores que 
quer utilizar e componha a totalidade dos seus marcadores. Nós 
escolhemos a Dorchester em preto (a nossa paleta de cores é composta 
por dourado, branco e preto), e optámos por centrar o texto, combi-
nando vários tamanhos para uma boa visibilidade.

Pegue na moldura e desmonte-a, ficando apenas com a parte da frente. 
Escolha um local arejado, proteja a sua superfície de trabalho, e pinte a 
moldura, seguindo as instruções da lata. 
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Deixe secar completamente e dê uma segunda camada de tinta, de 
modo a obter uma superfície uniforme.

Corte os marcadores de mesa e termine a decoração a seu gosto. Pode 
usar fitas de cetim sobrepostas, cristais, flores de papel ou tecido, 
conchas e estrelas do mar.

Deixe brilhar a simplicidade e elegância das letras e mistura de cores. Monte a moldura. Voilá…! 


