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5materiais necessários:

. telas de pintura com vários tamanhos

. papel (papel corrente ou metalizado, com textura, padrão, etc)

. x-acto, fita cola dupla e tesoura

. fitas sortidas (cetim, organza, algodão, etc.)  

5orçamento:

. telas de pintura - 1.70€ cada

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

. fita sortidas – a partir de 0.20€/m ou 4€ por bobine de 20m

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

5fornecedores:

. telas de pintura - Lojas Bagatela (ou similares) 

. papel – Staples ou papelarias com alguma variedade de oferta 

. fitas sortidas – retrosarias e lojas chinesas 

. impressões – centro de cópias

5sugestões:

Esta semana, uma sugestão para indicar os lugares aos seus convida-
dos... A nossa proposta é para um dia de festa de Primavera ou Verão, 
bastante descontraído e cheio de cor.

Pode usar telas de vários tamanhos ou todas do mesmo, criando um 
ambiente mais arrumado.
Brinque com as cores, texturas e largura das fitas: para um look mais 
romântico, experimente tons de beige e rosa claro ou marfim, para uma 
festa de praia, vários azuis e para um evento mais elegante, apenas 
dourado e a mesma largura. Pode optar por fitas de cetim, de organza, 
de seda, rendas e galões ou simples fita de presente.

n.3

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

5esta semana, placard de distribuição de lugares para festas descontraídas!



Abra um documento de Word na horizontal. Componha 3 colunas de 
texto, com medidas aproximadas de 17cm de altura por 9cm de largura 
- deixe as linhas da caixa à vista, para servirem de guias de corte.
Deixe uma margem de 4 cm no topo, para dobrar, e pagine a sua lista 
de nomes.
Escolha uma fonte do seu agrado, mas com boa leitura, e as cores que 
quer utilizar. Nós escolhemos a Cicle a preto para a lista de nomes e a  
Child’s Play em várias cores para o nome da mesa (a nossa paleta de 
cores é sortida, em tons fortes), e centrámos o texto.

Escolha um papel com alguma consistência (igual ou superior a 120gr, 
tipo cartolina), faça as suas impressões (relembramos o conselho 
anterior – para papéis com textura, brilho ou mais espessos, imprima a 
laser…!).
Imprima a sua lista de mesas e corte. Marque a lápis os 4 cm a contar 
do topo e faça um vinco.
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5materiais necessários:

. bombons na quantidade necessária (1 por pessoa)

. tule (cor à escolha)

. papel (papel corrente ou metalizado, com textura, padrão, etc)

. x-acto, furador e cortante redondo (facultativo)

. fita de cetim 

n.3

Repita em todos os cartões e vinque cuidadosamente. Pode usar a parte 
não afiada da lâmina do x-acto. Se necessário, deixe ficar de um dia 
para o outro com um montinho de livros por cima, para vincar bem.

Pegue nas telas, e na parte de trás, marca várias medidas, simétricas, do 
lado esquerdo e do lado direito - irão servir de guia para colar as suas 
fitas de cetim direitinhas.

Se tem jeito para pendurar quadros a olho sem precisar de usar um 
nível de bolha de ar, pode saltar este passo.



Cole uma tira de fita cola dupla nas laterais esquerda e direita da sua 
tela.
Repita em todas as peças.
Seleccione as fitas que quer usar, corte com a medida necessária (a 
largura da tela mais um bocadinho para cada lado).
Começe por um dos lados, cole uma ponta, estique bem e cole a outra 
ponta. 

Brinque com as cores, larguras, texturas e padrões. Use intervalos 
assimétricos para um ar mais descontraído.
Certifique-se que as fitas ficam direitas, paralelas e sobretudo bem 
esticadas. 
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5materiais necessários:

. bombons na quantidade necessária (1 por pessoa)

. tule (cor à escolha)

. papel (papel corrente ou metalizado, com textura, padrão, etc)

. x-acto, furador e cortante redondo (facultativo)

. fita de cetim 

n.3

Pegue nos cartões vincados e encaixe a pala na fita, distribuíndo as suas 
mesas de acordo com o espaço disponível em cada tela.
Novamente, pode usar uma arrumação mais simétrica, ou mais desen-
contrada, como fizemos neste exemplo.

Coloque todos os seus cartões e pendure as telas, ou simplesmente 
encoste-as à parede em cima de uma mesa ou prateleira.

Pode sempre fazer mais algumas para que os seus convidados possam 
deixar pequenas mensagens de felicitações.

Voilá…!


