Maria Fernanda & Williams
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E

ra Carnaval, mas a paixão ultrapassou a
quarta-feira de cinzas. Foi assim, na folia
das ruas de Salvador, em 2011, que os advogados Maria Fernanda Pereira de Oliveira,
33, e Williams Pereira Junior, 40, deram início a uma história para a vida toda. O namoro começou na Bahia mesmo e a certeza do
amor veio na forma de um solitário, no dia
que Williams surpreendeu a amada com um
emocionante pedido de casamento, ajoelhado, diante do pai dela.
Um ano e meio depois do primeiro encontro lá estava o casal para o momento
mais importante de suas vidas. A cerimonialista Sônia Essucy cuidou de todos os
preparativos para a noite perfeita, enquanto Zito e Lourdes Santi deixaram a igreja impecável, com toucheiros dourados,

f lores brancas e uma suave iluminação de cor âmbar. A Marcha nupcial
tomou conta do ambiente quando Maria Fernanda pisou no tapete verde usando um belíssimo off-white de Marie Lafayette com alça lateral
bordada em renda e pérolas. A troca de alianças e o beijo apaixonado foi
o sinal para todos seguirem à Sede Náutica do Clube Regatas Vasco da
Gama e festejar a união dos noivos e também os 40 anos de Williams,
entusiasmado torcedor cruzmaltino.
Cerca de 500 convidados foram recebidos na entrada dos salões ao
som do violão bem brasileiro de Paulo Lacerda. Dois grandes espelhos,
candelabros de cristal veneziano com flores brancas, velas e minibuquês
compunham o ambiente. Destaque para o “cantinho mineiro” trazendo
quitutes típicos e variadas cachaças premiadas. A Banda Groove Box foi
uma atração à parte, abrindo os trabalhos com a empolgante I gotta feeling,
do grupo Black Eyed Peas. Participações da dupla sertaneja mineira Luiz
e Luan, e Guilherme Maia, irmão do noivo, também agitaram a noite. O
casal se esbaldou na pista ao lado dos amigos e foi curtir as núpcias na
tradicional suíte do Copacabana Palace. A lua de mel preparada pela SVT
Turismo não poderia ser mais romântica: Paris, Roma e Veneza.

Dicas da noiva

“Antecedência na
escolha dos fornecedores
Tente personalizar sua
festa com a cara do casal
Escolha uma boa
atração musical”
Emoção na igreja Santa Margarida
Maria com a noiva ao lado
do pai, Fernando Custódio de
Oliveira, e do noivo, Williams
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SERVIÇOS

Aszmann
Aszmann e
Fernando Mirabella

fotos

filmagem

cerimonial e decoração da
recepção

Sonia Essucy

decoração da cerimônia

Lourdes Santi e Zito Decoração
convites Eurostile
flores Artur Souto
móveis Vox Ambientações e
Portal do Oriente
prataria , toalhas e lustres
Vox Ambientações
paisagismo Verde Plantas
porta guardanapos

Ruth Dourado
músicos da cerimônia

Orquestra Intermezzo
músicos da recepção e atração

Banda Groove Box,
Luiz Araújo, Guilherme Maia
e Paulo Lacerda
dj Pablo
iluminação Alexandre Japiassu
bufê Arthur Brandão
bolo Clair e Chris
doces Fabiana D’Angelo e Louzieh
chocolates Le Chocolat
bem-casados Elvira Bona
especial

cabelo e maquiagem

Eduardo Jonata
vestido da noiva e véu

Marie Lafayette
grinalda Unique Comme Toi
buquê Edla Barros
joias H.Stern
alianças Tiffany & Co
sapatos da noiva Jimmy Choo
dia da noiva Spa do
Copacabana Palace
roupa do noivo e pajem

Só a Rigor
sapatos do noivo

Alberto Gentleman
vestido da mãe da noiva e
vestido da mãe do noivo

Estilista Simoni Bittencourt
vestido das damas

Cláudia Parizzi
Fave

lembranças

aluguel de carro

Enfim Sós

segurança e manobrista

Sunset Segurança e Vigilância
lista de presentes Cotas de
Lua de Mel no Site icasei
noite de núpcias

Copacabana Palace
lua de mel

Paris, Roma e Veneza
agência de turismo

SVT Turismo
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