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F

ernanda França, 27, e Eduardo Maghelly,
31, se conheceram ainda adolescentes,
por intermédio da irmã do noivo. O namoro de doze anos foi sacramentado em uma
linda noite de lua cheia, na tradicional Igreja
de São José. Os olhos fixos e marejados do
noivo, ao acompanhar a entrada de sua amada, foram uma prévia da emoção presente na
cerimônia realizada pelo amigo da família, o
Diácono Rômulo Scelza.
Ao som de Fanfarra e Marcha nupcial,
orquestradas pela EntreAtto, a noiva reluzia
de felicidade vestindo um delicado modelo
tomara que caia em renda francesa com aplicações de pedraria, da Internovias, e uma
linda grinalda de cristais swarovski de Sonia
Andradelima. A avó do noivo levou as alianças até o altar, arrancando sorrisos e olhares
carinhosos dos convidados.
Após a cerimônia, todos se dirigiram para o majestoso salão nobre do
Fluminense Football Club, onde uma atmosfera romântica foi criada com tulipas,

lírios e rosas em tons de chá e vinho, velas e gaiolas. A impecável equipe da Les
Amies foi responsável pelo cerimonial e
decoração da festa.
Os móveis em madeira da Mineirart e
a iluminação de Alexandre Japiassú deram
ainda mais vida aos centenários vitrais franceses e lustres de cristal do local. Destaque
para o bolo de três andares com delicadas
f lores do Casal Garcia, para os coloridos e
deliciosos doces de Tânia e Sônia Arte em
Doces e chocolates da Le Chocolat. O bufê, a cargo da Ponto 3, oferecia saborosas
opções de pratos, como saladas, cremes,
massas e carnes.
Os hits foram cuidadosamente selecionados pelo DJ Marcelo Lyrio e fizeram os convidados dançarem a noite inteira. Havaianas,
máscaras, poás e balões de coração coloriram
a animada pista de dança.
Os recém-casados passaram a noite de núpcias no Pestana Rio Atlântica e depois partiram para uma romântica lua de mel em Aruba.

“O casamento realmente
valeu a pena! É um
momento em que todas
as pessoas que você ama
estão juntas e felizes.
Curtimos cada minuto
e quando acabou
não acreditamos,
queríamos mais”
Fernanda

A felicidade dos noivos após o sim;
o casal com o diácono Rômulo
Scelza e os pais, Mônica e Eduardo
Popoire Maghelly e Marcia e
Francisco de Assis Pereira França; a
entrada das daminhas e do pajem;
e o emocionante momento em
que a avó do noivo Hêda Machado
Rocha levou as alianças ao altar
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Dicas da noiva

“Contrate fornecedores
de confiança, que te
transmitam segurança.
A empatia com cada um
deles é muito importante
Tente aproveitar não só o
dia, mas toda a preparação
e escolha dos detalhes
Contrate um bom
cerimonial, é uma peça
essencial tanto para
a cerimônia quanto
para a recepção”
A bonita decoração contou com
muitos detalhes em vermelho,
além do lindo e delicado bolo.
O Fluminense, time do coração
do noivo, ganhou homenagens
durante a festa. Abaixo, o casal
entre seus padrinhos
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