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casamento

Prepare-se para

asamento igual a dia inesquecível, a cenários belíssimos,
a vestidos espetaculares, a convidados deslumbrantes, a
fotografias perfeitas, a música divertida, a comida
deliciosa. O plano é sempre este, mesmo quando
há diferenças nos gostos, nos locais, nas canções
do par, no orçamento. Só que o plano às vezes sai
furado, as flores estão tortas na igreja, a banda falha à
última hora, o conservador fica rouco e a comida não chega…
E depois a noiva entretém, em vez de se divertir, e o noivo… Onde é que está o noivo? Ah! Está lá fora a fumar
por causa do stress e, coitado, está cheio de frio.
Não tem de ser assim! Não pode nem é preciso. Jasmine
Lazzari garante que é possível ter a boda perfeita. Com a
sua empresa de organização de casamentos, a The Wedding Company, Jasmine trata de tudo para que o dia mais

feliz da sua vida seja mesmo o dia mais feliz, mais bonito,
com as melhores recordações, da sua vida. Para o trabalho
que faz, Jasmine contrata os melhores fornecedores – os
fotógrafos, por exemplo, trabalham também para publicações internacionais, como a Martha Stewart. E não há
decorações nem entretenimentos démodé. Jasmine sabe
tudo o que funciona, o que está a dar, o que é top. Foi por
isso que lhe pedimos que elaborasse para nós uma lista
das tendências a seguir para ter um casamento de sonho.
E são elas:
1. First meeting é o primeiro encontro entre os noivos,
mesmo antes da cerimónia. Elimine qualquer sentimento
negativo relacionado com a superstição de que ver a noiva
antes do casamento dá azar. Este momento é a forma mais
íntima de começar o grande dia, caracterizando-se como
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Jasmine Lazzari é especialista em casamentos perfeitos.
A sério. Não há um detalhe que falhe quando lhe entregamos
a organização do matrimónio. Foi por isso que a convidámos
para fazer a lista das tendências mais importantes para este ano.
Ela explica, organiza e nós só dizemos: “Sim, quero!” Por Carla Macedo
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CASAR!

algo muito pessoal e especial, que é registado por um
fotógrafo e por um videógrafo.
2. Secret Pinterest Board. O Pinterest tornou-se uma das
redes sociais mais utilizadas e é um ótimo organizador.
Para o planeamento de um casamento, os noivos poderão
utilizar o Pinterest como seu guia, de forma a estabelecer
um gosto e um estilo. Trata-se de um álbum privado que
poderá ser partilhado entre os noivos e a wedding planner,
estabelecendo-se, então, uma partilha e uma troca de
ideias que futuramente se tornarão realidade.
3. Guest welcome totes/sacos personalizados. São deixados
no quarto de hotel de cada convidado e contêm informações úteis sobre o casamento: itinerário (extremamente
útil para o caso de ser um wedding weekend, em que o
convidado pode encontrar o horário de cada atividade/

evento), mapa da cidade ou uma pequena oferta (geralmente algo tradicional, como um doce típico ou algo
simbólico da zona onde decorre o casamento).
4. Kit de emergência feminino. Uma novidade a que as
convidadas dão especial atenção. Um conjunto de objetos
necessários para o dia a dia do sexo feminino, que poderá
ser oferecido e disponibilizado no seu casamento para
qualquer tipo de emergência: ganchos, lenços, lip gloss,
desmaquilhante e pastilhas são alguns dos elementos
que poderão constar neste kit.
5. Pintura. Além das fotografias para mais tarde recordar,
no dia do seu casamento, pode optar por encomendar
uma pintura ao vivo, de forma a eternizar os momentos
mais importantes.
6. Drone/helicam. Para uma visão aérea do local – algo
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convidados. O casamento é
dos noivos e será tudo a seu
gosto, claro que tendo em
atenção alguns elementos
que sabe que irão agradar
aos convidados.
É importante escolherem
uma ementa que
transpareça o vosso estilo.
10/ Look demasiado
específico e trendy. Um
casamento deve ter sempre
duas características:
elegância e intemporalidade.
Não se esqueça de que vai
olhar para as fotografias do
casamento para o resto da
vida e não quer arrepender-se de ter usado uma
maquilhagem demasiado
forte ou um penteado muito
armado. Neste ponto, deve
apostar em algo mais
neutro, um look confortável
e leve, visto que a maior
parte dos casamentos se
realiza no verão.
11/ Começar a cerimónia
muito cedo! Não queira
acordar às 5h da manhã
para se preparar e fazer a
maquilhagem no dia do seu
casamento. As cerimónias
devem começar quatro
horas antes do pôr-do-sol,
aproveitando assim a
melhor luz para as
fotografias.
12/ Mudanças radicais de
visual antes do casamento.
Não faça nada de que
poderá arrepender-se e em
que não possa voltar atrás
num curto espaço de tempo.
13/ Deixar tudo para
a última. Se tiver uma
wedding planner, isso
nunca acontecerá.
Muitos fornecedores ficam
reservados entre um ano e
oito meses de antecedência.
14/ Poupar nas flores!
Não o faça, são a parte mais
viva da decoração do seu
casamento.
15/ Deixar-se consumir pelo
nervosismo do casamento
nas semanas que
antecedem a data. Marque
um spa para noiva e
madrinhas e deixe-se levar
pelas emoções do dia.
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Está absolutamente
proibida de fazer as coisas
que Jasmine indica de
seguida. A sério, não faça
nada disto:
1/ Ideias soltas. Deve tentar
ter um plano e uma boa
capacidade de organização,
para que todos os
pormenores sejam tratados
e idealizados, dentro
do prazo, que deve ser
estipulado.
2/ Enviar muitos detalhes
nos convites, que devem
ser sucintos, apenas com
a informação necessária.
O design é importante,
pois os convites revelam
o estilo que os noivos
escolheram para o seu
grande dia.
3/ Pensar que pode fazer
tudo sozinha! Contrate
uma wedding planner, o
resultado final vai superar
todas as expectativas e não
vai ter de se preocupar com
nada, apenas aproveitar
o seu dia!
4/ Envolver a família
inteira. O casamento é dos
noivos e devem ser eles
a escolher onde, quando
e como é que será o seu
dia especial.
5/ Fotografias ensaiadas!
O seu casamento é um dia
pelo qual esperou muito.
Assim, deixe que tudo se
desenvolva naturalmente,
relaxe e divirta-se!
O resultado das fotografias
vai surpreender.
6/ Misturar demasiadas
cores e temas. Deve focar-se no essencial e apostar
num tema e, no máximo,
em três cores constituintes.
7/ Eliminar o noivo de todas
as combinações. Ele
também tem opinião!
8/ Convidar todas as
crianças que conhece para
o casamento. É uma festa
para adultos, as crianças da
família chegada vão divertir-se mais com babysitters
e animadoras, enquanto
os pais aproveitam a festa.
9/ Escolher uma ementa de
acordo com os gostos dos
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que nunca tem nas fotografias normais de casamento.
Fica, assim, uma perspetiva mais geral do ambiente do dia.
7. Champagne tower. Ser criativo é um dos ideais para este
ano. Uma torre de champanhe poderá trazer classe e elegância ao seu casamento.
8. Gin bar/signature cocktail. Consoante o gosto dos noivos, a presença de um gin bar ou de signature cocktails
marcará a diferença e tornará o seu casamento requintado
e fresco, como é caract erístico de um evento de verão.
9. Flores. Nada poderá ser usado em exagero num casamento, à exceção das flores! A grande tendência de 2015
incide neste elemento e na exuberância que oferece à
decoração de um casamento. Outra coisa também em que
‘mais é mais’ são as velas. A iluminação decorativa sobrepõe-se à artificial, que, além de ter esse mesmo propósito,
tem um papel importante no ambiente e na decoração
do evento.
10. Paredes de buxo. Poderá ser denominado como um
‘truque’ para cobrir alguma parede ou algum sítio
específico de que não goste no local do seu casamento.
11. Iluminação. Em conjunto com velas, flores e outros
pormenores de decoração, este elemento vai contribuir
para o ambiente do seu evento. Assim, o efeito que dá
é muito importante. A cor âmbar é tendência para 2015,
no que toca a iluminação. Cor suave, reaviva os tons dos
elementos do espaço e torna mais bonita a cor da pele
dos convidados, no momento da fotografia.
12. Bouquet. É algo que define o gosto e o estilo de cada
noiva. A aposta para 2015 é eliminar os conjuntos com
apenas um tipo de flores e introduzir mais variedade, mas
nunca exagerando no tamanho, resultando em algo menos
estruturado e de menor dimensão.
13. Bolo. Também é definido como um elemento indis-

pensável à seleção do tema que estará presente num
casamento. Cake designers são a melhor opção, se quer
ter um bolo a seu gosto. O look do bolo deve ser entendido
como a continuação da estética do casamento.
14. Branco e dourado. É a dupla de cores perfeita para este
ano! Uma fórmula que traduz uma estética intemporal, o
branco, com um toque contemporâneo, que nunca elimina
a elegância, e será sempre a escolha certa: dourado. Esta é
uma forma de complementar a primeira cor, mais neutra.
15. Caligrafia. Noutros tempos, poderia ser um detalhe
secundário, mas, hoje em dia, é um must na elegância de
cada evento. Seating cards personalizados são um grande
exemplo que evidencia a importância da caligrafia nas
tendências de 2015. O nome dos convidados em cada
lugar na mesa, em vez de apenas um grande placard com
um esquema, fazem desta situação um momento mais
especial e, principalmente, digno de uma ótima organização e de uma elegante decoração.
16. Vestido de noiva. O estilo boho classic está cada vez
mais presente nas tendências da moda e os vestidos de
noiva não fogem à regra. Um look mais descontraído, mas
sempre elegante e intemporal, poderá ser uma boa aposta
para 2015. A renda insere-se nestas características, adequando-se a um estilo tanto clássico como informal.
17. Maquilhagem. Terá sempre de ser leve, não carregada.
Um look natural e simples, mas iluminado, é a melhor
opção para o seu grande dia.
18. Crianças. Os mais pequenos voltaram a ter protagonismo nos casamentos dos últimos tempos. Os anjinhos
apresentam-se com conjuntos iguais e marcam o início
da cerimónia, ao entrar, segundos antes da noiva. As coroas de flores nas crianças poderão resultar e complementar o estilo e o tema da noiva e do próprio casamento. l
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