Histórias de Casamentos

Isabelle e Luis
Eles se conheceram no feriado de 7 de setembro de 2006, em uma festa na Praia da Tartaruga, em Búzios. Isabelle tinha acabado um relacionamento há pouco tempo e estava curtindo a
solteirice, mas não teve jeito, e eles acabaram ficando. Quando voltaram para o Rio, começaram
a sair, mas ainda não era nada sério. Um mês depois, Luis pediu Isabelle em namoro durante o
casamento de um amigo dele. Dois anos mais tarde, convidou a namorada para ir morar com
ele, mas Isabelle ficou um pouco receosa, com medo de como os pais dela reagiriam. “O Luis foi
lá em casa e conversou com meu pai. Ele disse que não queria só morar junto, que tinha planos
de casar comigo, mas meu pai disse que nunca sonhou isso para a filha dele”, lembra Isabelle.
Como demoraram dois anos para realizar o casamento, muitos achavam que a celebração não
aconteceria. Mas aconteceu! Em 16 de outubro, o casal oficializou a união.
A primeira coisa que o casal resolveu foi o local da cerimônia, a Capela de Santa Terezinha,
reservada dois anos antes. “Tínhamos que marcar com muita antecedência porque é uma capela
muito concorrida. Eu a escolhi principalmente por conta do número de lugares. Como tive
150 convidados, nem pensei em igrejas maiores. A Santa Terezinha foi indicação de algumas
noivas, e, assim que fui lá, tive certeza que seria o local ideal”, lembra Isabelle, que contou com a
ajuda de outras noivinhas no processo de organização do casório. “Tive várias amigas enquanto
pesquisava ideias para o meu casamento, sinto até um vazio da época da organização, que encarei
como uma segunda profissão. Esse período da minha vida faz muita falta”, afirma.
Na hora de escolher o local da festa, o pré-requisito fundamental era a proximidade com
a capela. Assim, os noivos fizeram uma lista de opções e visitaram algumas casas de festa
na Zona Sul. Quando viram o Leme Tênis Clube, não procuraram mais. “A escolha seria
mais pela localização. Mas quando eu fui lá, adorei o salão, e depois tive certeza quando
conheci o bufê da Mel Eventos, que foi espetacular. Nos identificamos totalmente com
o lugar”, lembra Isabelle.
A escolha da cerimonialista e decoradora Lanna Corrêa também foi sugestão de uma
das noivas blogueiras. “Gostei dela porque é muito tranquila, maleável e aberta para as
minhas preferências”, pondera Isabelle. A noiva confessa que demorou a definir tanto o
estilo da decoração, em tons de marrom e rosa-chá, quanto o vestido de noiva.
No dia da celebração, Isabelle achava que choraria durante toda a comemoração, já
que normalmente ela é a primeira a chorar em casamentos, mas acabou acontecendo o
contrário. “Achei que fosse ficar nervosa, mas na hora só conseguia rir. Quase não prestei
atenção no que o padre falava tamanho estado de êxtase”, relembra a noiva. “É muito legal
ver a alegria da família e, principalmente, a satisfação do meu pai”, finaliza.

O relacionamento de Isabelle e Luis começou por
acaso, e, desde então, vivem uma linda história de
amor. Eles já moravam juntos, mas fizeram questão
de oficializar a união, para a alegria do pai da noiva
Fotos Jann La Pointe
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Vestido e véu: Neia Noivas.
Grinalda: Stella Fischer.
Cabelo e maquiagem: Luis Armando Ayres.
Sapato: Christian Louboutin.
Alianças: Vivara.
Buquê: Lanna Corrêa.
Joias: Swarovski.
Cuidados de beleza: depilação a laser no
Skin Up e clareamento dental com o dentista
Carlos Stumpf.
Roupa do noivo: Alberto Gentleman.
Roupas dos pais dos noivos e do pajem:
Só à Rigor.
Roupa das damas de honra: Neia Noivas.
Local da cerimônia: Capela de Santa
Terezinha do Palácio Guanabara.
Celebrante: Padre Antônio Bento Gomes
Reis.
Decoração e flores na capela: A Roseira.
Iluminação: Ricardo Costa Filho.
Música: Coral e Orquestra do maestro
Alberto Mathias.
Local da festa: Leme Tênis Clube.
Cerimonial e decoração: Lanna Corrêa.
Aluguel de material: mobiliário Puff & Cia,
toalhas Lanna Corrêa e velas Ateliê de Velas
Fátima Cavalcante.
Flores e paisagismo: Lanna Corrêa e
Floreal de Duques.
Som e iluminação: Orlando DJ.
Buquê de Santo Antônio: Regina Reis.
Bufê: Mel Eventos & Gastronomia.
Bolo: Ivonete Müller.
Doces: Tânia e Sônia Arte em Doces e Chez
Bonbon.
Chocolates: Chez Bonbon.
Bem-casados: Ilze Cunha.
Fotografia: Jann La Pointe.
Filmagem: Star Flash Studio.
Ensaio fotográfico: Dani Rocha.
Vídeo animado: Tatiana Kuhnert.
Noivinhos: Cadu Presley.
Lembrancinhas: minibolos da Chez Bonbon
e minibolos de rolo trazidos de Recife.
Convite e caligrafia: Lucena Convites.
Lista de presentes: Roberto Simões, Fast
Shop, Tok & Stok e Icasei (cotas de lua de mel).
Número de convidados: 150 pessoas.
Carro: Enfim Sós.
Noite de núpcias: Copacabana Palace.
Lua de mel: Polinésia Francesa e Chile, pela
agência de viagens Queensberry.
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cardápio
Destaque para o salmão marinado com gergelim tostado, minitapioca com camarão e coentro e
stick de queijo coalho com dip de melado. Para o jantar, salada verde com figo e lascas de parmesão,
picadinho com farofa de banana da terra, ravióli de pera ao molho de gorgonzola, rondelli de ricota
de nozes ao molho de tomate e minifeijoada, entre outros.

Bebidas
Uísque Chivas 12 anos e vodca Absolut, comprados no Duty Free, espumante Brut Rosé e prosecco
Casa Perini, comprados na Saudável, e saquê Azuma Kirin comprado no Cadeg.
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Dica da Noiva

A igreja tem que ser próxima do salão, porque casamento mesmo é a parte
religiosa, e tem muita gente que acaba indo só para a festa por conta da
distância entre os lugares

Outubro é um mês muito importante para Isabelle. Além de ser o mês escolhido para o casório, foi em outubro que ela
e Luis assinaram o contrato do apartamento quando decidiram morar juntos dois anos antes. Esse também é o mês de
aniversário dos pais da noiva. “Fiquei ainda mais certa da data, 16 de outubro, quando li uma reportagem na Noivas
Rio de Janeiro indicando as melhores datas para se casar, e esse dia estava entre elas”, lembra Isabelle.
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