histórias de casamentos

Fernanda e Denis
Com a superajuda da sogra e da mãe, a noiva
organizou o casamento e, de quebra,
uniu ainda mais as duas famílias
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udo começou de forma
bem casual e rápida.
Fernanda e Denis foram apresentados pela
prima dela e, no segundo encontro da turma, trocaram
telefone. Isso foi próximo do
réveillon de 2005 e, em 14 de janeiro de 2006, já estavam namorando. O noivado foi pensado e
decidido pelos dois, com quatro
anos de namoro, em uma viagem
que fizeram a Nova York.
A organização do casamento,
para Fernanda, foi mais fácil do
que para as noivinhas em geral.
A mãe do noivo, Rejane Aguiar,
trabalha no ramo de casamentos
há 15 anos e ajudou a organizar
praticamente todo o evento.
“Eu estava trabalhando muito
naquela época e, como minha
sogra tem experiência com isso
e muito bom gosto, entreguei
tudo nas mãos dela e da minha
mãe. Além de confiar muito
nelas, eu também sempre gostei
de uma surpresinha”, explica a
noiva. Segundo ela, essa experiência foi superpositiva e uniu
ainda mais as duas famílias.
O primeiro item decidido
para o casório foi o vestido da
noiva. Fernanda conta que a
escolha do modelo, da Happy
End, foi mais fácil do que imaginava. “Eu queria algo moderno,
que não fosse muito brilhante

ou com bordado. Experimentei
poucos modelos e, quando bati
o olho no meu, foi amor à primeira vista”, relembra. A noiva
também opinou nas cores da
festa. Ela queria um décor alegre,
com tonalidades de laranja, rosa
e amarelo. “Eu vi no casamento
de um primo dele e achei lindo.
Como casamos em janeiro, tinha
tudo a ver. Ficou bem verão”, explica. O noivo também teve sua
assinatura na organização. Foi
ele quem escolheu o modelo da
roupa dos padrinhos. Denis, que
também trabalha na área, escolheu um meio fraque tradicional,
da Night Line, e as gravatas, em
diferentes tons de cinza, ficaram
por conta do gosto dos quinze
padrinhos. “Pensei em algo clássico e elegante e que nunca fosse
sair da moda”, detalha o noivo.
No grande dia, Fernanda
quis ter a família por perto. Ela,
a mãe e a irmã se prepararam
para a hora do “sim” no Copacabana Palace. E, mais tarde, ainda
chegaram o pai, o cunhado e as
sobrinhas, que foram as daminhas. “Foi emocionante passar

esse dia tão importante com
todos eles”, comove-se. Na hora
da cerimônia, uma surpresa: Fernanda e Denis estavam serenos e
não se debulharam em lágrimas,
como a noiva esperava. “Foi até
estranho porque nos meus 15
anos eu chorei horrores. Mas
não queria chorar assim no meu
casamento. Denis estava muito
calmo e me passou tranquilidade”, explica.
A festa realizada no Espaço
Lamartine teve o décor assinado
por Daniel Cruz e foto-lembrança da Social Click como
lembrancinha para os familiares
e amigos. Aliás, quase todos
os 400 convidados marcaram
presença e puderam curtir a
pista do DJ Taw, da Rastropop,
que teve a presença ilustre dos
noivos do princípio ao fim. “A
festa foi muito animada. Não
saímos da pista de dança até às
3h da manhã”, relata Fernanda,
que, no dia seguinte, recebeu
diversos telefonemas e elogios
pelo evento. “É gratificante.
Meu casamento foi mais do eu
sonhava”, completa.

Dica! Não fiquem tão nervosas e não se estressem.
É um momento de completa felicidade. É o seu
momento. Qualquer detalhe vai ficar ótimo contando
que você esteja feliz!
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Vestido, véu e grinalda: Happy
End.
Cabelo e maquiagem: Murilo
Duarte e Lindalva Veronez.
Sapato: Happy End.
Alianças: CL Jóias.
Buquê: A Roseira.
Roupa do noivo, dos pais dos
noivos, dos padrinhos e do
pajem: Night Line.
Roupa das mães dos noivos e das
damas de honra: Happy End.
Local da cerimônia: Paróquia
Nossa Senhora da Paz.
Celebrante: Padre André Vilar.
Decoração: A Roseira.
Cerimonial: Paulinho Marques.
Iluminação: Two Lights.
Música: Ornamentus.
Local da festa: Espaço Lamartine.
Cerimonialista: Equipe do Espaço
Lamartine.
Decoração: Daniel Cruz.
Aluguel de material: móveis do
Portal do Oriente e velas da Eliana
Lipiani.
Flores e paisagismo: A Roseira e
Silvia Coimbra, respectivamente.
Som e iluminação: Rastropop e
Espaço Lamartine, respectivamente.
DJ: Rastropop.
Bufê: Marias e Amélias Eventos
Gastronômicos.
Bolo: Yeda Giglio.
Doces: Frances Chocolates.
Brownie: Olenka Brownies.
Bem-casados: Elvira Bona.
Fotografia: Victor e Valério Miguel
(que assinam as fotos desta matéria) e
Julia Castro.
Filmagem: Olliver Produções.
Lembrancinhas: fotos instantâneas
da Social Click.
Convite: Lucena Convites.
Lista de presentes: Ponto Frio,
Roberto Simões e Image.
Número de convidados: 400.
Manobrista e segurança: Espaço
Lamartine.
Carro: Conduzindo Noivas.
Noite de núpcias: Copacabana
Palace.
Lua de mel: Califórnia, Las Vegas e
Park City, em Utah.
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Cardápio No coquetel volante,
destaque para a cestinha crocante com
frango Thai, rolinho de presunto Parma
com cream cheese, coxinha de frango no
palito chinês, strudel de bacalhau com
chutney de tomate e gengibre, entre outras delícias. Para o jantar, salada com mix
de verdes, terrine de bacalhau com molho
de camarão, medalhão de mignon ao
molho de cogumelos, batatas ao açafrão
e arroz dourado. A sobremesa ficou por
conta do parfait de nozes com calda de
caramelo e o petit gâteau de chocolate
com sorvete de baunilha.
Bebidas Uísque Johnnie Walker Red
Label e Absolut, comprados no Duty
Free. Prosecco Chiarelli e vinho tinto
Ravanal, comprados na All Drinks.
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Daniel Cruz assinou a decoração do casamento, realizada no Espaço Lamartine, e abusou das cores fortes. “Os noivos queriam algo
colorido, que misturasse laranja, pink e amarelo.
Ficou legal, bem ‘verãozão’”, explica. Pensando
no estilo da noiva, que é bailarina, ele também
investiu no romântico. “Selecionamos mobílias
como as cadeiras Tifanny e lustres maravilhosos
da Eliana Lipiani para dar esse toque”, detalha.
Daniel destaca ainda que a decoração foi pensada para criar uma festa confortável e, por isso,
tinha cadeira para todos os 400 convidados, um
pedido especial do casal.
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