Histórias de Casamentos

Cristine e Márcio
A história começou no Dia das Bruxas, mas terminou
em conto de fadas. Foi em uma festa de Halloween que
eles, ainda adolescentes, se conheceram, dando início
a uma união marcada pela cumplicidade e selada com
homenagens e muita alegria

Casar nunca foi o sonho de Cristine, e ela confessa que só se apaixonou pela ideia quando
passou a participar ativamente dos preparativos para a cerimônia. “Não me imaginava vivendo
esse momento. A vontade de casar foi surgindo dia a dia, a partir de cada detalhe vivido depois do
pedido do Márcio”, revela.
Os 10 anos de namoro do casal, em 2008, foi marcado por uma festa que reuniu amigos e as
famílias de ambos, e, de acordo com Cristine, todos, menos ela, esperavam que o noivado acontecesse naquele dia. “Só queríamos mesmo comemorar aquela data. Acho que foi uma frustração geral
entre os nossos convidados”, brinca. O pedido de casamento, para surpresa dela, aconteceu no ano
seguinte, durante a festa de aniversário de 30 anos de Márcio, quando ele reuniu, além de familiares,
vários amigos em comum do casal. “Tínhamos combinado morar juntos e já estávamos olhando
apartamento. Ele então preparou essa surpresa. Surgiu com a aliança e, depois de um discurso, me
pediu em casamento. Acho que era a única da festa que não esperava por isso”, lembra.
Um dos primeiros passos de Cristine foi escolher o local onde seriam realizadas a cerimônia e a
festa. Depois de muito pesquisar, ela optou pela Mansão da Colina, em Vargem Grande. “Foi muito
animado, e, como todos já se conheciam há muito tempo, houve um entrosamento enorme entre os
convidados”, comenta. A praticidade foi um dos itens que pesou na escolha da casa de festas, já que a
Mansão da Colina oferece, entre outros serviços, decoração, bufê, iluminação e DJ. A noiva, porém,
não deixou de contar também com o apoio da cerimonialista Tátta Bidart, além de ter recebido auxílio
de uma prima e de sua mãe, que esteve ao seu lado a todo momento, ajudando-a a tomar importantes
decisões. “Elas foram para mim verdadeiros anjos da guarda”, elogia. Outra pessoa com quem ela dividiu
todas as expectativas e ansiedade pré-casamento foi com o próprio noivo. “Juntos, definimos o local, a
cor da festa, o bufê. Achei ótima a participação do Márcio, porque a festa era nossa”, comenta.
A escolha do vestido foi um dos momentos mais difíceis para Cristine. Isso porque ela queria
algo elegante e ao mesmo tempo capaz de surpreender o noivo. “Definir o que eu iria vestir não foi
fácil, mas acabei encontrando algo que agradasse a ele e a mim”, comemora. E a grande homenageada
da noite foi a mãe de Cristine, que recebeu dos noivos vários presentes, como uma moringa com os
dizeres: “Mãe e sogra: eu vejo flores em você”. “Essa foi uma maneira de agradecer por tudo o que ela
fez por nós, não somente durante os preparativos para o casamento, mas durante toda a nossa vida
juntos. Minha mãe sempre esteve presente de maneira intensa em nossas vidas”, finaliza Cristine.
Fotos Daud Pacha
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Dica da Noiva

Curta cada
momento. Dar a
notícia sobre o
casamento, escolher
o vestido... Tudo tem
a sua particularidade.
É preciso saborear
cada instante. Não só
a festa em si, mas
todo esse conjunto
de acontecimentos e
emoções é que vai
lhe fazer feliz
Vestido, véu e grinalda: La Novia.
Cabelo e maquiagem: Beto Carramanhos.
Sapato: Antonella Calçados.
Alianças: Antonio Bernardo.
Buquê: Angela Silveira.
Roupa do noivo, do pai do noivo e dos
padrinhos: Só à Rigor.
Roupa das mães dos noivos: vestidos da
loja espanhola El Corte Englés.
Roupa das damas de honra: da HoityToity.
Local: Mansão da Colina.
Celebrante: Frei Dimas.
Cerimonialista: Tátta Bidart.
Decoração: Marta Araújo, da Mansão da
Colina.
Flores e iluminação: Mansão da Colina.
Música da cerimônia e da festa: DJ Mário
Rabaça, da Mansão da Colina.
Bufê: Eliane Leal, da Mansão da Colina.
Bolo: Nelson Mattos.
Noivinhos: Ana Lucia Rodrigues.
Doces: Louzieh Doces Finos.
Chocolates: Cacau Noir.
Bem-casados: Sônia Costa.
Fotografia: Daud Pacha.
Filmagem: Beto Santoro, da BV-1
Produções.
Lembrancinhas: bisnaguinha de brigadeiro
personalizada, da Gira Candy, leques e
chaveiros comprados em São Paulo.
Convite, caligrafia e cartão de
agradecimento: Lucena Convites.
Número de convidados: 230.
Lista de presentes: Tok & Stok,
Americanas.com e Roberto Simões.
Manobristas e seguranças: Mansão da
Colina.
Noite de Núpcias: Le Relais de Marambaia
Hotel, em Praia de Guaratiba.
Lua de Mel: Paris, Bruges e Amsterdam.
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Cardápio
Destaque para a tartelette de mousse
de salmão, éclair com foie, picata de
mignon com batata, camarão no espeto,
presunto de Parma com palitos grissini,
tâmaras com roquefort e batatinha com
ricota defumada. Para o jantar volante foi
oferecido minimoranga com camarão e
catupiry, penne com mignon e funghi e
nhoque frito com molho quatro queijos.

Bebida
Chope Brahma, uísque Ballantine’s 12 anos
e Prosecco Casa Valduga, este comprado na
Olivier Bebidas.

Foram vários os momentos especiais vividos por Cristine desde que Márcio pediu sua mão, mas o ensaio da cerimônia foi para
ela o mais marcante deles. “Fiquei emocionada ao imaginar como seria o casamento e comecei a chorar. Foi algo único”, define.
A entrada rumo ao altar também a comoveu, assim como aos demais convidados. “Optei por entrar sozinha, pois, apesar do
meu pai já ter falecido, tenho certeza de que naquele instante ele estava ali, presente ao meu lado”, comenta.
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Para prestar uma homenagem ao noivo, Cristine, sem que ele soubesse,
contratou garçons cantores, que se apresentaram trazendo para a festa
o melhor da música popular brasileira. “Ele adorou, assim como os
demais convidados”, diz.
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