Mônica & Dennis

Texto Natália Souza • Fotos Sérgio Greif e Mauro Fotografias

Data 24 de março de 2012 • Cerimônia Igreja Nossa Senhora do Carmo • Recepção Copacabana Palace
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o som emocionante do coral e orquestra Delfim Moreira, os 750 convidados
aguardavam ansiosos pelo momento mais esperado da cerimônia, a entrada da noiva. Vestindo
um lindo modelo de Guilherme Guimarães
todo bordado em cristais swarovski e pérolas,
a advogada Mônica de Moura Frias Trindade,
38, entrou reluzente pela nave. E, para receber
a noiva à altura, o engenheiro de telecomunicações Dennis Raphael da Silva Dias, 27, escolheu um elegante smoking Eduardo Guinle.
Ornamentada com rosas brancas e mosquitinhos, o caminho até ao altar ganhou ainda o
charme especial dos efeitos de luzes, além da
tradicional passadeira vermelha.
Para quem achava que nunca encontraria
o príncipe encantado em uma balada, Mônica
foi surpreendida pelo destino, ao se deparar na
boate Nossa Senhora, em Copacabana, com o
amor de sua vida, caracterizando a noite como
programada por Deus. Logo após o primeiro
contato, os dois se encontraram em um restaurante do centro, e cederam aos encantos um do
outro. A vontade de assumir o relacionamento
não demorou e, após três meses de convivência,
o casal foi presenteado com o fruto que os uniria
para sempre, transformando em plena felicidade
essa família que acabava de se formar.
Famoso, o hotel Copacabana Palace abriu
suas portas para recepcionar amigos e familiares
dos noivos. No décor assinado por José Ricardo,
o mobiliário dourado combinou harmoniosamente com a leveza das toalhas brancas e o
colorido dos arranjos de flores, que remetiam à
elegância dos imponentes salões. Animadíssima,
a festa contou também com a participação especial da bateria da Unidos da Tijuca e do cantor Buchecha. A graciosa mesa de doces era
um convite para que todos pudessem repor as
energias, assim como o delicioso bolo do Casal
Garcia. Enfim como marido e mulher, o casal
seguiu em lua de mel pelo paradisíaco roteiro de
Dubai e Ilhas Maldivas, a fim de curtirem uma
fascinante e inesquecível viagem.

“A festa foi perfeita, toda
cuidada com muito amor e
dedicação por minha mãe, Rita”
Mônica
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