o estilo do espaço Villa Casuarina de festejar

Top decor
As dicas de Clarissa Rezende
Vestido dos Sonhos
Entrevista com Cecília Echenique
Check List completo
Tudo para o casamento perfeito
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editorial

Felizes Para Sempre…
Começa Aqui

T
Sara Sguillaro

odos os casais precisam de ajuda para planejar o
seu dia especial. Estamos encantados em poder
fazer parte do seu time de idealizadores. É com
muito prazer que inauguramos essa revista para
ser seu “guia digital” para a realização do seu casamento
dos sonhos. No momento em que você disser “Eu aceito!”
você verá que valeu a pena toda a busca e as pesquisas
realizadas para chegar lá e como nós conseguimos lhe
ajudar.
Todos os detalhes foram elaborados para que você
descubra os melhores profissionais e que nossas seleções
sirvam de inspiração para o evento da sua vida.
Essa edição traz um checklist especial para você se
organizar entre os fornecedores e tarefas, mas sem se
desgastar e ser a noiva mais feliz do mundo. Ideias de
menu, playlist, dicas de fornecedores de doces, fazem parte
da nossa seleção para sua festa ser completa e ainda uma
entrevista exclusiva com a estilista Cecília Echenique, que
produz verdadeiros vestidos de sonhos, para mulheres
que sabem o que querem! A top decoradora Clarissa
Rezende nos contou quais são os itens indispensáveis
para uma festa inesquecível e para você se sentir no altar,
uma seleção de fotos de casamentos realizados no Villa
Casuarina.
Não deixe de seguir o nosso perfil nas redes sociais para
mais inspirações e ideias de tudo o que é essencial para
um casamento dos sonhos.
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Construindo

um Tema de efeito

ESTILO VC

O tema é um dos componentes mais críticos de seu casamento.
Se você está planejando uma cerimônia íntima e recepção em um
ambiente exclusivo, ou um evento grandioso e formal, em um espaço
grande, o tema pode ajudá-la com as decisões sobre trajes, convites,
flores, decoração, menu - tudo, realmente. Então comece o debate!
1. Reflita sobre sua história: Para inspiração
do tema, faça uma lista de pessoas, lugares,
objetos, canções, provérbios, hobbies,
coleções - tudo o que fale por vocês como um
casal. Por exemplo, se você gosta de rendas
e coisas antigas o seu tema pode ser um
casamento estilo vintage. 2. Seja Consisa:
Procure resumir o seu tema em apenas uma
palavra ou uma frase curta. E certifique-se
de que cada seleção refere-se a esse tema.
Aqui, a noiva construiu seu tema em torno
de uma paleta de marfim, rosa e dourado.
3. Pesquise Receitas: Você pode encontrar
comidinhas e receitas para cada época e
estilo. 4. Pense em escala: Misture itens em
grande escala com pedaços pequenos de
impacto visual. Crie camadas interessantes
6

e empilhamento de objetos. Acomodar
objetos pequenos juntos também garante
que não sejam ignorados. 5. Interação
com os convidados: Atenção especial
para talheres, copos e outros objetos que os
convidados poderão manipular durante seu
evento, não só na hora da pista de dança.
6. Pense fora da caixa: Procure maneiras
inteligentes de usar itens comuns. Números
em metais ou madeira, tampas de potes e
outros objetos similares podem designar os
números de marcação da mesa ou assento,
por exemplo. 7. Personalize: Não é só
um casamento bonito, é o seu casamento.
Use sua decoração para mostrar o que é
importante para você, seus convidados
certamente irão se identificar com isso.
7
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Check List

Check List

12 meses antes

□□ Comunique à família e aos amigos que vocês decidiram se casar e a data
□□
□□
□□

□□

Marcamos a data! E agora?

Q

uerida noiva, esteja preparada para a mais
emocionante contagem regressiva da sua vida. Até
o dia do casamento, a aventura dos preparativos
será um “tempo para não perder tempo”.
Há muito o que pensar, planejar, pesquisar, selecionar,
experimentar, escolher, decidir, realizar... ufa! Calma,
organização é a palavra-chave para que tudo isso aconteça
sem stress, de forma tranquila e fluida.
Controlar o timing de cada etapa até o grande dia é essencial
e, para isso, preparamos uma checklist com as tarefas
principais que, idealmente, têm início a partir de 1 ano antes
do casamento .
Contem vocês ou não com uma cerimonialista e/ou assessoria
de eventos, esta lista é um guia útil, dedicado aos noivos
que querem curtir cada fase e todos os detalhes que vão
transformar um sonho na realidade em um dia inesquecível
de suas vidas.
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□□

□□
□□

□□
□□

□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□

escolhida.
Defina o estilo do casamento: grandioso, intimista, na cidade, no campo,
com cerimônia religiosa ou não, tradicional ou temático.
Se optar pelo religioso, reserve a igreja.
Pesquise e selecione locais de cerimônia e recepção. Se optar por um
local fora da cidade, certifique-se de contar com estrutura adequada ao
porte do evento. No Villa Casuarina, por exemplo, há diversos ambientes
acolhedores, internos e externos – inclusive para cerimônia –, onde a
natureza é uma moldura de charme sem igual para um perfeito casamento
no campo, seja pela manhã, à tarde ou à noite. Certifique-se de que todos
os detalhes e informações da negociação constem em contrato.
Defina a verba para realizar o casamento. Para chegar ao valor ideal, liste
todos os itens que considerar prioritários.
Crie uma pasta no computador e tenha também uma física, para monitorar
prazos e compromissos e arquivar tudo – emails, contratos, planilhas,
comprovantes, orçamentos, recibos e outros documentos – e ter sempre à
mão, quando precisar.
Crie e siga boards no Pinterest para colecionar imagens inspiradoras de
vestidos, arranjos, bolos, decorações...
Se pensa em contratar cerimonialista e consultor/organizador de eventos,
inicie sua pesquisa por esses profissionais. E também por fotógrafos e
cinegrafistas, buffets, músicos, floristas e outros fornecedores.
Comece a pesquisar designers, lojas, modelos, estilos e tendências para
dar forma ao vestido de noiva dos seus sonhos.
Decida quem vai celebrar o casamento e informe-se sobre prazos,
procedimentos e documentos necessários à cerimônia.

10 a 8 meses antes

Escolha e convide os padrinhos, madrinhas, daminhas e pajens.
Comece a montar a lista de convidados.
Compre/encomende o vestido de noiva, sapatos e acessórios.
Informe-se sobre procedimentos e documentação para o casamento civil.
Inicie rotinas regulares de cuidados de beleza, saúde e condicionamento físico.
Pesquise opções de hospedagem para convidados que vêm de fora.
Pesquise opções de transporte para o casamento.
Comece a pensar sobre destinos e roteiros para lua de mel.
Pesquise e escolha ao menos duas lojas para registrar Listas de Casamento.

9
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Check List

7 a 6 meses antes

□□ Crie um blog para manter os convidados informados sobre os

□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□

□□

□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□

preparativos – faça atualizações mais frequentes conforme se aproximar da
data e compartilhe toda a experiência do casamento.
Finalize a lista de convidados, já completa, com nomes, sobrenomes e
endereços.
Envie os cartões “Save the Date” aos convidados.
Escolha e encomende os convites de casamento, envelopes e cartões de
agradecimento.
Contrate os fornecedores do Casamento: cerimonialista, fotografia e
filmagem, buffet, decoração, músicos, DJ, florista, lembrancinhas etc.
Defina o destino da lua de mel e faça as reservas necessárias. Certifique-se
da validade de passaportes, vistos, vacinas etc.
Reserve os transportes necessários – para vocês, convidados, para a
cerimônia, festa, hoteis etc.
Pesquise as lembrancinhas de casamento e fornecedores, inclusive para os
tradicionais bem-casados.
Pesquise locais para o dia da noiva, cabeleireiro e maquiador. Se optar
pelo casamento no campo, locais como a Villa Casuarina oferecem
instalações específicas para o dia da noiva, muito mais prático e relaxante.
Planeje as músicas que gostaria para a cerimônia e para a festa.

5 a 4 meses antes

Revise e finalize de vez a lista de convidados.
Contrate um calígrafo para endereçar os envelopes dos convites.
Providencie o traje do noivo.
Escolha o bolo e marque uma degustação.
Defina os detalhes da cerimônia.
Contrate fornecedores para a produção da festa, estrutura, móveis,
gerador de energia etc.
Encomende cestas de boas-vindas para os convidados que virão de fora.
Marque uma prova do vestido de noiva.
Encomende a grinalda e o buquê de casamento.
Faça uma reunião com os padrinhos para organizarem o Chá Bar.
Faça a lista de presentes nas lojas.
Prepare a lista de músicas que a banda/DJ deve tocar, e também uma lista
das que você não quer que sejam executadas.

3 meses antes

□□ Escolha e compre as alianças do casamento. Se optarem por usar as

□□
□□
□□
□□
□□
□□

2 meses antes

□□ Envie os convites e informe os convidados que vêm de fora sobre as

acomodações reservadas para eles.
□□ Providencie um sistema de confirmações de presença, ou contrate um
serviço de RSVP, caso o convite solicite a resposta.
□□ Faça reuniões com fornecedores para combinar os últimos arranjos e
providências.
□□ Crie um roteiro, ou mini checklist, com a programação do dia do
casamento. Inclua dados dos fornecedores, como endereços e telefones
dos responsáveis, caso seja preciso fazer contatos de emergência.

1 mês antes

□□ Encontre com seu fotógrafo para pré-definir alguns locais e ângulos de
□□
□□
□□
□□
□□
□□
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mesmas do noivado, agende o polimento e a gravação da data do
casamento.
Defina quem levará as alianças e onde – bandeja, almofada, caixa, que
deve ser providenciada.
Faça uma prova de cabelo e maquiagem, com o véu, se for o caso.
Defina e encomende as lembrancinhas e/ou bem-casados.
Pesquise e reserve o hotel para a noite de núpcias.
Envie o convite do Chá Bar para os convidados.
Dê andamento ao processo de casamento civil – defina data e local.

fotos.
Confirme os últimos arranjos e pagamentos dos serviços contratados.
Faça a última prova do vestido de noiva, se possível com teste de cabelo e
maquiagem também.
Tenha em mãos os convites que não foram entregues ainda para dar no
Chá Bar.
Defina o posicionamento dos convidados na cerimônia e na festa, caso
seja uma recepção de lugares marcados.
Vá escrevendo os cartões de agradecimento, conforme os presentes
forem chegando.
Marque um spa day para a semana do casamento.
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Check List

2 semanas antes

□□ Faça um follow-up com os convidados que ainda não confirmaram pelo
□□
□□
□□
□□
□□

RSVP.
Informe o número de convidados confirmados a todos os envolvidos na
organização da cerimônia e da festa.
Use os sapatos do casamento, com cuidado, para amoldá-los aos seus pés
e deixá-los mais confortáveis.
No cabeleireiro, acerte o corte e o tom do seu cabelo.
Confirme o seu transporte de casamento.
Confirme todos os serviços contratados e timing de execução e entrega.

no dia do casamento

Acorde cedo e faça uma sessão de exercícios leves ou uma caminhada.
Sem pressa, desfrute de um café da manhã saudável e reforçado.
Hidrate-se e alimente-se com uma dieta leve.
Permita-se todo o tempo do mundo para se preparar – curta ao máximo o
seu dia de noiva.
□□ A contagem regressiva chega ao final feliz. Tudo dará certo e estará
maravilhoso. Respire fundo, relaxe e aproveite todos os momentos deste
dia especial. Felicidades aos noivos!
□□
□□
□□
□□

1 semana antes

□□ Mande buscar ou agende a entrega do vestido de noiva; complementos e

acessórios também.
□□ O mesmo para o traje do noivo, complementos e acessórios.
□□ Termine de fazer as malas para a lua de mel
□□ Providencie a mala para a noite de núpcias, incluindo o traje que vai usar
no dia seguinte.

1 dia antes

□□ Mande entregar as cestas de boas-vindas para os convidados que vierem
□□
□□
□□
□□
□□
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de fora.
Faça uma caminhada em algum parque ou praça.
Faça manicure, pedicure e uma massagem relaxante.
Reconfirme o horário de transporte para o dia seguinte.
Delegue qualquer outra tarefa ainda pendente. As suas preocupações
com a organização terminam por aqui.
Deite-se cedo e tenha uma noite de sono repousante e restauradora.

foto: Katarina Holanda
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Villa Casuarina

casamento no campo

Onde seu
acontece do jeito que você sempre sonhou.

L

ogo na sua primeira visita ao Villa
Casuarina, você vai perceber como este
espaço de eventos é especial. Você vai
se encantar com a imponente arquitetura,
pensada e desenhada para atender a
eventos diferenciados, mas principalmente
sob medida para casamentos de sonho, dos
mais intimistas aos mais esplendorosos, de
acordo com o estilo dos noivos.

16
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Moderno e ao mesmo tempo clássico, perfeitamente integrado à bela
natureza que o abriga, o Villa Casuarina privilegia a transparência
e a amplitude, além de oferecer ambientes externos valorizados
pelo paisagismo exclusivo.
Localizado na região de Ribeirão Preto, o Villa Casuarina pode
abrigar festas com estrutura completa, incluindo mobiliário,
estacionamento, poço artesiano e gerador de energia.
Com flexibilidade para combinar os vários ambientes, fica mais
fácil dimensionar o Villa Casuarina para atender às necessidades
e ao estilo do seu casamento. Estes são nossos espaços:

Galpão das Hortênsias
Anexo ao Salão das Casuarinas,
o Galpão é uma construção
antiga, totalmente restaurada,
conservando um ar rústico,
romântico e encantador. Por
ter entrada exclusiva, pode ser
o espaço central da sua festa,
ou ser incorporado a outros
espaços.

Salão das Casuarinas
Tão imponente quanto o bosque
de casuarinas que o circunda –
as árvores que lhe dão o nome
–, este salão climatizado com pé
direito duplo, todo de vidro, é
perfeito para instalar um palco
ou simplesmente incorporar o
visual do charmoso jardim na
decoração da festa.
18
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Gramado das Casuarinas
Ideal para cerimônias e eventos ao ar
livre, o extenso tapete verde atende aos
apaixonados pela natureza, cercado de
flores, árvores e plantas que darão um
toque especial ao seu casamento, seja ele
realizado durante o dia ou à noite, quando
a iluminação especial reforça o clima.
20
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Pátio da Fonte
Espaço com teto transparente,
abraçado por casinhas do Villa e com
uma bucólica fonte, é um local versátil
e de indiscutível beleza, que pode ser
integrado ao Salão das Casuarinas e
também ao Galpão das Hortênsias.

Espaço Gourmet
Ambiente com um toque rústico
e aconchegante, é indicado para
eventos mais informais, porém pode
ser usado como espaço kids ou bar de
apoio para grandes eventos.
Chalé da Villa
Como espaço de apoio, mas com o mesmo
nível de charme e versatilidade, acomodam
noivos e convidados com todo o conforto
antes e depois do evento. O chalé possui
sala com copa integrada e tem capacidade
para até oito pessoas em três dormitórios,
sendo duas suítes e mais um banheiro.

22
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Reconhecido entre os

Top 10 do Interior de São Paulo

Por todas essas qualidades, além do atendimento atencioso e especializado, o
Villa Casuarina figura entre os dez melhores espaços de eventos para festas
no campo, eleitos pelo conceituado site iCasei, de organização de casamentos.
Entre em contato conosco e agende sua visita ou solicite um orçamento. Nossa
equipe está sempre pronta para lhe atender e responder às suas dúvidas. Ligue
(16) 3662-6500 ou 99415-6000 ou por email: contato@villacasuarina.com.br
Visite nosso site e acompanhe nosso blog para saber mais e conferir fotos,
ideias e reportagens dos casamentos no campo que muitos casais têm realizado
aqui. Acesse www.villacasuarina.com.br.
Localização: Rodovia Cândido Portinari, saída km 347; Acesso pela Estrada
Municipal Vereador Ariovaldo Mariano Gera, nº 1.951.
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Sugestão de Menu

Um toque de sofisticação nos sabores
por Santinha Banqueteria

S

em dúvida, a noiva é a estrela do dia da festa, mas, para
que saia tudo conforme seu sonho, um caprichado
cardápio deve protagonizar o grande dia. Afinal, ele
é um item delicado e exige todos os cuidados no momento
da escolha. Atualmente, algumas novidades estão em alta.
Exemplo disso são os finger foods - comidinhas preparadas
para comer com os dedos, sem auxílio de talheres. O brunch
para casamentos que começam de manhã, o serviço bistrô,
onde o convidado encontra na
mesa, um menu impresso com as
opções de entradas, pratos quentes
e sobremesas. Mas ainda reinam
os almoços ou jantares completos,
servidos à francesa ou em bufês,
com as mesas postas com direito
a sousplat, louças refinadas,
guardanapos de tecidos, taças e
talheres de prata que exigem um
serviço à altura.

exemplo de finger food: cestinha
com ragú de cogumelo e azeite
trufado

Independente do tipo de serviço
escolhido, o ideal é selecionar um
bufê e realizar todas as degustações
para não haver dúvidas do que
servir. Monte o cardápio de acordo
com o seu gosto, mas tentando
agradar a maioria. Deixe as
excentricidades gastronômicas e as
restrições alimentares de lado e também não é aconselhável
fazer um cardápio temático, para eliminar as chances de errar.
Apresentamos uma sugestão de menu moderno e despojado,
elaborado pela Santinha Banqueteria, perfeito para quem
quer festejar com descontração e um toque de sofisticação.
Os ingredientes utilizados foram cuidadosamente
escolhidos oferecendo uma saborosa variedade de opções
para agradar a todos.

MENU

Ilha Degustação Fixa

Queijos Brie gratinados com geléias de:
Damasco
Frutas vermelhas
Sweet chilli
Torre de Figos Frescos:
Acompanha presunto Parma
Lombos de peixes defumados e fatiados:
Salmão
Atum
Chutneys Caseiros:
Chutney de manga
Chutney de tomate
Acompanhamentos:
Torradas variadas
Pumpernickel e Pão integral
Grissinis
Tortas Artesanais:
Quiche de gruyère e tomatinhos
Rústica de legumes à provençal
Salada de folhas baby variadas e tomates sweet grape, acompanha:
Molho de mostarda dijon
Sashimi de frutas da estação
Coquetel

Pumpernikel com creme de roquefort e pecan caramelada;
Mini cuscuz paulista com pimenta biquinho
Verrine de carpaccio
Pot pie de cogumelos frescos
Mini cheesecake de queijo de cabra
Mini tagine com pirão e camarão Thäi
Almoço/Jantar em Mini Bowls (Serviço volante em mini porções)

Mini caprese com burrata e azeitonas pretas
Torteloni de mussarela e limão siciliano ao molho de tomate rústico, manjericão e grana
Ragú de filé mignon ao creme de gorgonzola e pistache em cama de arroz negro
Sobremesas em Mini Louças (Serviço volante)

Mini chocol’amour
Frutas da estação assadas com conhaque e baunilha
Sorvete de canela com farofa de amêndoas
Mini Parfait de frutas vermelhas
Banoffe no copinho
www.dasantinha.com.br
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Sweet Dreams

Top fornecedores de doces e bolos de casamento

Foi-se o tempo em que o bolo reinava absoluto na festa de casamento.
Hoje, além da sua indispensável presença, toda celebração de
matrimônio que se preza traz o bolo na companhia de nobres súditos,
que com ele dividem a majestade na Mesa de Doces, uma atração
essencial da “mise en scène” festiva.
Por isso, a escolha de bons fornecedores aqui é fundamental. Os doces,
incluindo os irresistíveis bem-casados, não apenas complementam o
bolo com sabores deliciosos, mas também se destacam pelo visual de
formatos, ingredientes e embalagens, harmonizando-se com arranjos,
estilo e cores da decoração geral.
Aproveite e recheie a sua agenda com esta seleção de experts, que são
capazes de fazer do seu casamento um sonho ainda mais doce.
28

São Paulo
Carol Melo Doces

Isabella Suplicy

Tels. 11 4563-4440 / 11 4563-4441
www.carolmelo.com.br

Tels. 11 3726-1894 / 11 3726-7910
www.isabellasuplicy.com.br

O casal de chefs Caroline Melo e
Fábio Machado, trabalham sob o lema
“paixão, precisão e arte” na criação
e produção de seus doces e bolos
clássicos.

De negócio de garagem a griffe refinada
de bolos e doces, em festas por todo o
país, tocada por Isabella e família, desde
1996.

Conceição Bem-Casados

The King Cake

Tel. 11 5053-5757
www.conceicaobemcasados.com.br

Tel. 11 2894-4078
www.thekingcake.com.br

Bem-casados e Conceição são
praticamente sinônimos e uma
preferência entre celebridades e
grandes festas em todo o país.

Nelson Pantano é o artista confeiteiro,
premiado internacionalmente,
responsável pelas incríveis flores de
açúcar nos bolos que lhe dão fama.

Conti Confetteria

Mariza Doces

Tel. 11 3742-1646
www.conticonfetteria.com.br

Tel. 11 3815 6699
www.marizadoces.com.br

Amêndoas confeitadas com glacê – as
deliciosas dragées, em 34 sabores e
lindas embalagens – na melhor tradição
italiana, direto de Milão.

O Atelier Mariza Doces foi o criador do
conceito de expor os doces antes dos
convidados degustarem.

Danielle Andrade Sweet & Cake

Nininha Sigrist

Tels. 11 3675-5079 / 11 3801-9053
www.danielleandrade.com.br

Tel. 11 3726-2000
www.nininhasigrist.com.br

Dez anos de experiência em bolos,
doces, deliciosas balas de coco
recheadas e mesas de doces para
casamentos.

Fundado no ano 2000, o atelier é um
dos mais renomados em doces e bolos
para festas de todo o país.

Fleur de Sucre

Pati Piva

Tel. 11 3078-3082
www.fleurdesucre.com.br

Tel. 11 3758-1174
www.patipiva.com.br

Ana Paula Carrazza é a chef no
comando da pâtisserie, famosa pelo
Bolo de Paçoca, entre muitos outros.
Trufas e bombons também estão no
cardápio.

No badalado atelier, festas e casamentos
se abastecem de bolos decorados, bemcasados, macarons, doces e chocolates
que primam pela apresentação e
qualidade dos ingredientes.

29

ESTILO VC

ESTILO VC

Ribeirão Preto
Desejo & Sabor
Tel. 16 39111414
www.desejoesabor.com.br
Há 24 anos produzindo bombons e
chocolates artesanais de alto nível e de
sabores inigualáveis.

Le Bonbon
Tel. (16) 3623-7695
www.lebonbon.com.br
Produção artesanal e sem conservantes
o que confere aos doces uma qualidade
especial em sabor, frescor e textura.

Le Sofiah Doces Finos
Tel. 16 3967-6282
www.lesofiah.com.br
Sob o comando de Sofia Abrão
Angerami e Regina Abrão Angerami os
produtos detacam-se pelo cuidado com
a aparência e o sabor aliados com bom
gosto e criatividade.

João Brigadeiro
Tel. 16 3442-4323
www.joaobrigadeiro.com.br
Primeira bistrô brigaderia da
cidade, é especializada em produzir
artesanalmente bombons gourmets
saborizados, com ingredientes
certificados e sem conservantes.

Maria Dudu Sweets
Tels. (11) 98275-0101 / (16) 99750-0101
www.mariadudusweets.com.br
Trabalha somente com produtos de
altíssima qualidade ,sendo todos
produtos gourmet e ainda se preocupa
com pessoas que não podem ingerir
açúcar, glúten ou lactose.

Marina Magalhães Doces
Tels. 16 3969-6612 / 16 3043-5969 /
16 98117-0733
www.marinamagalhaesdoces.com.br
Sob o comando de Marina Magalhães
e Juliana Gobbi, a empresa produz
grande variedade de doces artesanais
de qualidade, em sabor e visual.
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OVestido
entrevista com a estilista

Cecília Echenique
“Penso que o vestido são pétalas
que vão vestindo o corpo como
uma flor, de uma maneira orgânica
e contemporânea”, já declarou
Cecília, que não mede esforços nem
distâncias para encontrar o tecido
perfeito, o bordado mais rico, a
renda mais sofisticada e o efeito
inédito em modelos que refletem a
pura essência feminina.
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A trajetória da estilista Cecília Echenique é
cheia de bossa. Formada em desenho industrial
pela FAAP, morou em Paris onde trabalhou no
Pompidou como produtora das exposições
do museu. Viajou o mundo em busca de novas
experiências e conheceu culturas diferentes
que acabaram por influenciar no estilo de suas
coleções desde 2003. Procurando exprimir
a personalidade de cada uma das noivas,
suas criações apresentam um ar romântico
e autoral. A marca prioriza o conforto, a
feminilidade e a versatilidade como o vestido
de noiva Libélula, envelopado no corpo, e os
adereços para a cabeça, como coroas e flores.
Para a estilista, os ritos e signos que marcam
a passagem da mulher para uma nova fase de
vida devem ser enfatizados pela celebração,
e a moda é parte fundamental dessa festa.
Afinal, se a encomenda da noiva é um vestido
dos sonhos, por que haveria ele de ter limites?
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ESTILO VC - Quanto tempo antes do
casamento as noivas a procuram para
começar a falar do vestido?
CECÍLIA ECHENIQUE - Em média, com
um ano de antecedência.
VC - Quanto tempo em média é
necessário para produzir um vestido de
noiva?
CE – Também um ano. Não se trata de
quanto demora para fazer o vestido,
mas o tempo do processo da noiva. As
noivas mudam bastante de ideia entre
o momento em que resolvem o vestido
e a data do casamento. Elas também
emagrecem, ou engordam, dependendo
da noiva. É importante espaçar bem as
provas, pois as noivas estarão cheias de
compromissos nesse período.

VC - Como inicia o processo de
criação do vestido?
CE - Primeiro fazemos uma
entrevista, uma conversa para
identificar exatamente o que a
noiva busca, até chegar a um
croqui ideal, e aí começamos a
produzir o vestido.
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VC - E os acessórios, joias, cabelo, make, devem ser pensados ao
mesmo tempo?
CE - Depende, às vezes a noiva escolhe os acessórios junto com
o vestido, ou então deixa para escolher quando o vestido já está
ganhando cara e forma.

VC - Qual o perfil da noiva que veste Cecília Echenique?
CE - As noivas me procuram em busca de originalidade.

VC - Como era o vestido mais exuberante que você já criou?
CE - O mais exuberante que já criei era de renda bordada, com
camadas de diferentes comprimentos, e a transparência da saia
mostrava uma saia curta que estava por baixo.

VC - Você tem uma relação muito forte com o mar e com a vela,
como traduz isso para seu estilo na moda?
CE - A forma como faço os fechamentos, os laços, os nós, os
envelopamentos, as velas voando, a liberdade e o conforto, tudo
isso me inspira em meu trabalho.

VC - Suas criações de moda são extremamente versáteis,
podendo ser usadas de diferentes formas. Isso também se aplica
aos vestidos de noiva?
CE – Nos vestidos de noiva é mais difícil ser muito versátil, pois
o busto precisar ser firme. Mas gosto de brincar com as saias.
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VC - Você já viajou o mundo e
conheceu diferentes culturas. Você
presenciou alguma cerimônia de
casamento que te emocionou mais?
CE - As cerimônias que mais me
impressionam são as hinduístas.
Elas duram 10 dias e são arranjos
familiares, que têm um significado
mais social e hierárquico do que
sentimental. As joias utilizadas são
riquíssimas em pedras e ouro e
com um design super arrojado.

42

43

ESTILO VC

ESTILO VC

Escolha com carinho as músicas que vão
embalar e criar o clima perfeito em cada passo
da celebração, do início solene da cerimônia
ao último convidado a deixar a pista de
dança da festa.

Cerimonialistas, organizadores, djs, músicos e maestros são
unânimes nos conselhos que dão aos noivos quanto à música do
casamento:
Selecionem as que vocês mais gostam e as mais
representativas da história do casal, com prioridade
para as alegres, alto astral e dançantes.
Selecionem também as músicas que não querem ouvir.
Consultem o dj (ou banda, ou orquestra) com bastante
antecedência, para ir afinando as sugestões e chegar à
playlist definitiva.
Dêem atenção especial às músicas que pontuam
momentos – como entrada dos noivos, corte do bolo,
abertura da pista, jogar o buquê de noiva –, que devem
ser mais impactantes, emocionais e significativas.
Em cerimônias tradicionais, religiosas ou não, a música clássica
cumpre seu papel de traduzir a solenidade, a pompa e o significado
do rito de passagem que é o casamento. O repertório erudito
também tem seus “hits” para marcar momentos, como a entrada
do noivo e padrinhos, entrada de pajens e daminhas, entrada da
noiva, bênção e troca das alianças, cumprimentos e saída. No
entanto, não há regra maior que a preferência dos noivos.
E para vocês se inspirarem, aqui estão 20 sugestões de músicas
clássicas mais tocadas em cerimônias e 20 sucessos do pop
internacional em alta nas festas de casamento atuais.
44

Pop Internacional Clássicas

A trilha sonora
do seu casamento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

“Ária (Cantilena) - Bachianas Brasileiras nº 5”, de H. Villa-Lobos
“Arioso”, de Bach
“Ave Maria”, de Bach/Gounod
“Ave Maria”, de Schubert
“Bolero”, de Ravel
“Canon em Ré Maior”, de Pachelbel
“Concerto no. 1”, de Tchaikovsky
“Divertissement”, de Saint-Preux
“Jesus Alegria dos Homens”, de Bach
“Magnificat”, de Bach
“Marcha Nupcial”, de Mendelssohn
“Marcha Nupcial”, de Wagner
“Marcha Triunfal - Ópera Ainda”, de Verdi
“Minueto em Sol Maior”, de Bach
“Ode à Alegria”, de Beethoven
“Oração de São Francisco”
“Pompa e Circunstância”, de Elgar
“Primavera – As 4 Estações”, de Vivaldi
“Trumpet Voluntary”, de Jeremiah Clarke
“Suite Air – Water Music”, de Handel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

“All About That Bass” – Meghan Trainor
“All Night” – Icona Pop
“All of Me” – John Legend
“Get Lucky” – Daft Punk
“Happy” – Pharrell Williams
“I Choose You” – Sara Bareilles
“I Could Not Ask For More – Edwin McCain
“I Love It ” – Icona Pop
“Just the Way You Are” – Bruno Mars
“Let’s Stay Together” – Al Green
“Living For Love” – Madonna
“Love Never Felt So Good” – Michael Jackson
“Make You Feel My Love” – Adele
“Rather Be” – Clean Bandit
“Safe and Sound” – Capital Cities
“Shake It Off” – Taylor Swift
“Sky Full of Stars” – Coldplay
“Stay with Me” – Sam Smith
“Thinking Out Loud” – Ed Sheeran
“Uptown Funk” – Mark Ronson
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Casamento

Monique &
						Marcos
no Villa Casuarina

foto: Thiago Buosi
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“Adoramos casar no Villa Casuarina, pois é um lugar único
e diferenciado, no meio da natureza, que transmite uma paz
e alegria como nenhum outro local. O atendimento foi
impecável e os convidados sentiram-se privilegiados por
estarem num lugar assim. Simplesmente inesquecível!”
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Seu sonho

		é o nosso design.

entrevista com a decoradora

Clarissa Rezende

“É essencial saber orquestrar toda essa
experiência e, de maneira minuciosa,
desenvolver um trabalho personalizado
e exclusivo. Assim, cada detalhe se
torna elemento de destaque”.
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C

om quinze anos de atuação
no mercado de festas,
Clarissa Rezende e sua
irmã e sócia Camila, acumularam
bagagem sólida transformando
sonhos em realidade.
A expertise da dupla está em
traduzir os sentimentos das
pessoas em forma de beleza e festa,
proporcionando-lhes momentos
únicos. Decoração e cenografia de
eventos são os serviços que elas
fazem em diversos países pelo
mundo, garantindo sucesso por
onde passam.
Sempre em busca de novas
experiências, suas viagens pelo
mundo garantem a constante
atualização através de pesquisas e
parcerias estratégicas nos lugares
em que trabalham.
Clarissa e Camila captam sempre
as últimas tendências, e também
revisitam o passado em busca das
coisas eternas, como o bom gosto,
a pureza e a beleza atemporal,
criando experiências completas.
Confira a entrevista de Clarissa
Rezende para a Estilo VC.
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ESTILO VC - Você faz festas no mundo
todo e em todos os estilos para clientes
super exigentes. Qual foi a festa mais
luxuosa que já decorou e o que a
diferenciava das demais?
CLARISSA REZENDE - Fiz um
casamento maravilhoso inspirado na
Belle Époque. Todos os elementos da
festa foram inspirados nesse período,
o que proporcionou um nível de
detalhamento enorme! Tudo passava
por esse estilo, a mesa de doces,
com bolo colocado em cima de uma
fonte, os lustres vintage trazidos da
Alemanha espalhados pelo salão de
jantar, o painel com flores inspiradas
em um desfile da Chanel atrás do DJ,
esculturas de gelo, os barmen com
looks da época, muita estamparia em
tweed e até um jardim secreto montado
especialmente para a festa.
VC - Quais são as tendências de
decoração para 2016? E o que está
fora de moda?

56

ESTILO VC

CR - É difícil falar o que está fora de
moda, tudo é uma questão de gosto
pessoal. Isso vale também para as
tendências, pois acredito que cada vez
mais os noivos estão seguindo o que
gostam, sem se preocupar se é tendência
ou não. Eu diria que a tendência é ter
menos regras e protocolos.

VC - Quais são os elementos
necessários para os insights do decor?
CR - A decoração começa do macro
para o micro e ambas as partes têm a
mesma importância! Eu diria que são
o estilo que a noiva quer (moderno,
clássico, minimalista etc), as cores que
serão usadas na decoração e saber do
que os noivos gostam para introduzir
a personalidade deles na festa.

VC - Você acha que é possível fazer
uma decoração bacana com elementos
DIY, os quais a noiva e amigas podem
produzir?
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CR - Acho super possível e hoje
podemos contar com uma infinidade
de vídeos tutoriais que ensinam muita
coisa bacana, que pode ser usada na
decoração da festa.

VC - Quanto tempo antes do casamento
é o prazo ideal para começar a ver a
decoração?
CR - Acredito que pelo menos
6 meses antes.
VC - Quais são os passos e dicas
essenciais que você daria para noivas
que desejam organizar o casamento?
CR - Eu sempre brinco com as minhas
clientes que o mais importante é
proporcionar uma experiência para
seus convidados. Que histórias eles
poderão contar daquele momento? Os
detalhes fazem toda diferença em uma
festa e ajudam a contar essa história.
Após escolher a cor, o estilo e o layout
do casamento, dê uma atenção especial
aos detalhes. Como será servido o
welcome drink? Qual charme posso
dar aos porta-guardanapos? E assim
com cada detalhe.

VC – A partir de todos os eventos que
já realizou, o que você acha que mais
surpreende os convidados numa festa?
CR - Como disse anteriormente, os
detalhes fazem toda a diferença. Você
pode surpreender seu convidado
durante toda a festa, do welcome drink
à lembrancinha na hora de ir embora.
Sempre seguindo a personalidade dos
noivos.
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Casamento

Ana Maria &
			Guilherme
no Villa Casuarina
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“Quando pisamos a primeira vez no Villa Casuarina só
conseguimos pensar uma coisa, achamos! Foi amor a primeira
vista, ficamos sem palavras, pois era exatamente tudo o que
a gente sempre sonhou e quanto aos convidados não poderia
ter sido diferente, ficaram todos maravilhados com o lugar!”
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A felicidade consiste em partilhar as pequenas
e as grandes coisas com as pessoas que amamos.
Que este dia de festa seja apenas o início
de uma vida cheia de alegrias!
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