
O Casamento 
dos Sonhos

Modo de fazer



O amor nunca 
sai de moda. 
Mas os itens da sua festa de casamento 
podem e devem seguir as tendências  
da época e do ano em que serão realizados. 
Ademais, seguir tendências também ajuda 
você a encontrar materiais, objetos  
e itens desejados para compor esse  
momento tão especial na vida  
de um casal.

A seguir, os ingredientes básicos da 
receita e dicas para que seu casamento 
dos sonhos se torne uma realidade 
palpável, e uma lembrança 
incrível como você merece.
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Noivos: Casais que desejam celebrar 
ao lado de familiares, muitos amigos 
e conhecidos
Quantidade de Convidados: de 90 
ao infinito e além
Como é: É o combo cerimônia + 
festão na cidade onde o casal reside. 
A cerimônia pode ser na igreja ou 
no local da festa, feita por um celebrante. A recepção vem em seguida e 
pode ser almoço ou jantar (geralmente é jantar). 

Vantagens: 
• Quase todos os seus amigos 

queridos podem comparecer
• Deslocamento fácil, se precisar de 

qualquer coisa você está “em casa”

Desvantagens: 
• O custo é mais elevado
• Você provavelmente vai ter 

convidados por obrigação

Tipos de casamento

Durante a organização do evento, esta é uma das primeiras escolhas a 
serem feitas. Esta decisão irá influenciar não apenas a decoração, mas 
todos os itens do planejamento, como o cardápio, local, horário e ritmo 
da cerimônia.

Cerimônia Tradicional
Geralmente é realizada na igreja, seguida da festa, quase sempre à noite, 
e em locais fechados.
Nesses casos é comum que o casal viaje nos dias seguintes à cerimônia 
para a lua-de-mel e hospede-se num hotel para descansar do grande dia, 
enquanto não viajam.

O Planejamento

Aqui no Uchôa Teresina Hotel, 
temos ótimas suítes destaque 
especial para a Master. Com 
54m², cama king size, closet 
e banheira jacuzzi para dois 
é o espaço perfeito para os 
pombinhos passarem a primeira 
noite de casados juntos.



Destination Wedding
Acontece quando os noivos casam fora da cidade em que moram, seja 
pela vontade de viver a cerimônia em um local diferente ou uma afinidade 
com o lugar em questão. 

Mini Wedding
Esse estilo de casamento é mais íntimo e aconchegante, 
e permite aos noivos a delícia de viver com mais 
discrição e aproximação o seu grande dia. Aqui no 
Uchôa, vocês tem à disposição uma confortável 
estrutura com espaços agradáveis para realizar cada 
etapa da cerimônia.Noivos: Casais que querem ter 
os amigos e familiares mais queridos no grande dia
Quantidade de convidados: A regra aqui é: convide 
pessoas próximas, que frequentam sua casa e estão 
em constante contato. Em números, consideramos 
no máximo 90 convidados.
Como é: Geralmente acontece em um local mais 
aconchegante, como um restaurante, em uma casa 
ou em um espaço para festas mais intimista, com os 
noivos fazem alguns detalhes da decoração DIY e o 
convite é mais despojado.

É o tipo do casamento perfeito 
para realizar aqui no Uchôa 
Teresina Hotel em um de nossos 
espaços para eventos. Temos 
um para 100 e outro para 50 
pessoas. Ambos podem receber 
decoração ao gosto dos noivos 
e ainda contam com excelente 
estrutura de som, imagem e 
climatização. Outra vantagem 
é estar coladinho na Cofraria 
Uchôa, onde o jantar com 
uma excelente culinária pode 
acomodar os convidados logo 
após a celebração.

Vantagens: 
• Pode ser um pouco 

menor do que um 
casamento tradicional 
devido ao menor 
número de convidados 

• Você vai ter do seu 
lado só as pessoas mais 
importantes da sua vida

• Vai conseguir dar 
atenção a todos os 
convidados na festa

Desvantagens: 
• Algumas pessoas 

podem não entender 
porque não foram 
convidadas 

Noivos: Casais que amam viajar e 
não abrem mão de ter as pessoas 
queridas por perto
Quantidade de convidados: 
Indefinido. Pode ser um mini 
wedding como um casamentão, 
depende do seu orçamento!
Como é: O Destination Wedding 
dá aos noivos total liberdade para 
escolher a cerimônia que for mais 
a sua cara! O mais importante é 
planejar com bastante antecedência 
para que os convidados tenham 
tempo de sobra para se programar, e sempre levar em consideração os 
fatores típicos do local como temperatura, época do ano, período de 
chuvas/neve/vendavais.

Vantagens: 
• Passar um final de semana/

semana ou alguns dias de 
“férias” comemorando com 
família e amigos em um destino 
dos sonhos

• A possibilidade de escolher 
qualquer lugar do mundo

• Fotos incríveis
Desvantagens: 
• Muitos convidados não 

conseguem ir
• Organizar tudo a distância pode 

ser um pouco estressante

No caso de a festa acontecer 
em Teresina, os convidados têm 
espaço de sobra para se hospedar 
aqui no Uchôa Teresina Hotel 
e até mesmo um desconto 
especial para “wedding” pode 
ser feito. Assim, todo mundo 
fica bem acomodado numa das 
melhores localizações da cidade, 
chegando facinho a qualquer 
lugar da capital, inclusive para o 
casamento.

UMA VALIOSA DICA: 
Para não se perder em meio 
a tantas datas, anotações e 
orçamentos, você pode se valer 
de um recurso de apoio muito 
acessível e útil: o Planner para 
Noivas. Você pode encontrar 
as agendas especiais em ateliês, 
papelarias ou livrarias, e até 
mesmo online, em sites que 
disponibilizam planilhas ou apps.



A lista de convidados

É sempre aquela dor de cabeça na hora de escolher quem será 
convidado para uma festa. Aliás, quem vai ficar de fora, pois sempre 
tem mais gente do que espaço no orçamento da festa. Mas calma, 
existem técnicas que te ajudam a montar essa lista de maneira 
mais prática. Siga estes passos:
Divida sua lista em quatro partes, de “A” à “D”: Na “A”, coloque 
amigos e familiares mais especiais (aqueles que você não pode 
casar sem); Na “B”, coloque tias, tios, primos e amigos da 
escola que você ainda mantem contato; Na “C”, estarão  
colegas de trabalho, amigos dos seus pais e vizinhos, e na 
“D” primos distantes e amigos que você perdeu o contato. 
Se precisar cortar, comece pela parte “D”.
Na ‘lista de convidados dos seus pais’, ofereça 
amigavelmente uma cota onde vocês estabelecem a 
quantidade de convidados que eles podem chamar.
Se você irá convidar solteiros, tenha em mente que esta pessoa 
provavelmente irá levar alguém, seria muito indelicado pedir que ela 
não o fizesse, então conte esta pessoa na sua lista final.
Se você trabalha em uma empresa bem pequena, o melhor 
provavelmente é convidar todos (sempre lembrando dos 
acompanhantes), se não, convide sempre os mais próximos. 
Com relação aos seus chefes, depende do seu relacionamento, 
se você tem uma relação mais formal, não é necessário.
Atenção para as crianças que irão acompanhar seus 
convidados. Se forem muitas, o melhor é contratar um 
monitor e reservar um cantinho da sua festa para eles.
Importante: Se você tiver muitos convidados que não residem na 
cidade onde será realizado o casamento, considere a possibilidade de 
contactar pacotes de hoteis para a acomodação deles

Como escolher a data do casamento

Você disse ‘sim’ e já escolheu o tipo de casamento que 
deseja, o próximo passo é marcar a data! Veja as dicas:
Considere datas importantes para o casal, como o 
dia em que se conheceram, ou em que começaram a 
namorar.
Calendário na mão para evitar feriados como 
carnaval, natal e reveiollon, quando a maioria dos 
convidados já tem planos bastante antecipados.
Atenção para datas que impactam diretamente nos 
custos, como dia dos namorados ou dia das mães, 

quando itens como flores se tornam muito mais caros.
Adeque a escolha da data ao tipo de casamento e à época 
do ano. Se sua cerimônia é ao ar livre, fuja das estações 
chuvosas, por exemplo.

Buscando inspirações

Escolher a decoração de casamento não é tarefa fácil. 
São tantos detalhes e estilos a definir que a lista parece 
nunca chegar ao fim.
Para os casais mais antenados, nada melhor do que 
procurar inspiração nas últimas tendências. Neste 
momento tão especial, o importante é definir o 
estilo com bom gosto e harmonia, de acordo com a 
personalidade dos noivos
O ano de 2018 promete fortalecer ainda mais alguns 
itens decorativos que já fizeram sucesso em 2017, mas 
também abrirá a porta para novidades.
Boho e rústico são ainda mais valorizados em 
composições com a natureza: Do vestido da noiva e 
damas de honra até as lembrancinhas, sem esquecer 
dos convites e detalhes da decoração, tudo pode e deve 
abusar de itens naturais.
Flores, pinturas, aquarela, monograma em alto relevo, 
e detalhes em ultravioleta (a cor do ano) estão em alta, 
e o trend mais forte para os casamentos de 2018 é a 
personalização. Coloque sua alma em cada detalhe.
Vale sempre a pena pesquisar idéias em sites como 
o Pinterest que agrupa muitas referências tanto 
tradicionais como DIY.



Chegou a hora de decidir sobre o momento mais aguardado por todos - 
A hora do sim! Escolha o tipo de cerimônia de acordo com suas crenças e 
conveniências e entenda as diferenças entre os vários tipos de celebração.

Cerimônia civil

Celebrado por meio de um contrato, e com 
rituais formais a serem seguidos, deve ser 
realizado por um oficial do cartório e os 
noivos podem escolher antecipadamente o 
regime de bens que irão adotar.

Cerimônia religiosa

Realizada em uma igreja ou templo em que o casal siga como linha 
de pensamento e crença, utilizando elementos muito tradicionais 
como a entrada da noiva, tapete vermelho e ritos espirituais ligados 
à sua religião. Atualmente existe a modalidade ‘religioso com efeito 
civil’, no qual, mediante autorização dos trâmites legais previamente 
executados, o casamento realizado fora do cartório seja reconhecido 
civilmente, perante a lei.

Cerimônias alternativas

Aqui não há menções religiosas, o que é perfeito para casais ateus ou deístas, 
mas podem seguir vários ‘rituais’ carregados de significados para selar o 
amor dos noivos, como as conhecidas cerimônia das velas, da areia, ou da 
árvore. O celebrante pode ser alguém valoroso para a história de vocês, 
que seja previamente habilitado e conhecedor de detalhes marcantes.

A Cerimônia 



Local da festa

Este é um dos momentos mais gostosos do casamento, 
quando o casal reúne os convidados e comemora da melhor 
forma possível. Por isso, é importante não apenas pensar no 
protagonismo dos noivos, mas também no conforto e bem estar 
de quem está participando da festa com vocês, além dos valores 
disponibilizados para o orçamento.

Localização
Escolha locais próximos ao local 
da celebração da cerimônia, 
que comporte o seu número de 
convidados e seja acessível levando 
em consideração o máximo de meios 
de transportes possíveis.

A Festa Uma dica é fazer a 
recepção aqui no Uchôa 
Teresina Hotel, pois 
fica bem localizado na 
zona leste da capital 
com fácil acesso por 
vias largas, além de ter 
estacionamento próprio. 
Outra vantagem é que 
o hotel está contíguo 
à Confraria Uchôa, 
consagrado restaurante 
com uma reconhecida 
culinária e uma carta de 
vinhos de alto padrão.

Infraestrutura
Ambientes e áreas disponíveis para 
o evento: Verifique todos os espaços 
disponíveis no local como jardins, 
área externa e salão para buffet, tudo 
para planejar da melhor maneira os 
momentos como coquetéis, banquetes 
e até o momento da primeira dança 
do casal.

Acessibilidade
Além do próprio conforto para entradas e saídas dos convidados, 
pense também nas pessoas mais idosas, famílias com carrinhos 
de bebê ou com algum tipo de necessidade especial.
Alternativas para o ‘mau tempo’
Mesmo se optar por datas em estações não chuvosas, é 
fundamental que você tenha um plano B para o caso de 
intempéries inesperadas da natureza. Por isso, verifique a 
existência de espaços cobertos no local onde realizará sua festa.

Exclusividade
Para garantir maior intimidade para a sua festa, verifique a 
existência de outros eventos acontecendo simultaneamente ao 
seu. É fundamental que os espaços e duração sejam divididos 
de maneira clara nos contratos, para evitar confusões. Lembre-
se de programar o máximo que puder a duração de cada 
momento, para evitar invadir o horário destinado à outras 
possíveis celebrações.



Convidados
Aqui, o primeiro passo é se informar sobre o número mínimo e máximo 
comportados pelos espaços.
É muito importante que você não tire pessoas da sua lista apenas para 
caber no local. Isso deve se adaptar ao seu casamento.
E se faltarem convidados? Não hesite em perguntar à gerência do 
espaço se você poderia ter algum desconto no pagamento caso algum 
convidado não compareça. 
Programe-se para informar da data combinada com o espaço o número 
exato de convidados ao evento. 

Serviços de apoio
Preços de open bar: Muitas vezes está incluído no preço final e outras 
vezes sai grátis se você contrata todo o serviço. Para ter certeza de tudo,  
pergunte quais as condições deste elemento tão importante na festa para 
não ter uma surpresa com um extra imprevisto após fechar o preço fixo. 
Som, iluminação e decoração: Verifique se o espaço conta com estes 
profissionais e equipamentos, ou se você precisará contratá-los 
separadamente. Com relação à decoração, se o espaço oferecer algum 
serviço, e você está satisfeita com isso, será fundamental saber se você 
poderá intervir nesse processo ou se será obrigada a aceitar suas diretrizes.
Segurança e estacionamento: Certifique-se da existência de serviços 
de segurança oferecidos pelo espaço. Verifique também os serviços de 
primeiros socorros disponíveis nas instalações ou a possibilidade de obtê-
los rapidamente. Sobre o estacionamento, veja locais para  estacionar os 
carros e vans que são responsáveis   pela locomoção dos convidados. Em 
caso de falta de espaço, verifique algum plano B e informe direitinho os 
convidados sobre possíveis dificuldades e alternativas para o problema.
Em caso de cancelamento…: O esperado é que tudo dê certo, mas 
tenha em mente que sempre podem haver imprevistos que forcem o 
cancelamento da celebração. Seja pró-ativa e verifique se o espaço possui 
um serviço de cancelamento que assegura uma recuperação mínima 
antes de qualquer imprevisto.

Fazendo a festa em um hotel

Preparar um casamento envolve muitos detalhes, tanto que em geral, os 
noivos passam cerca de um ano planejando tudo. Imagina só uma solução 
que pode ajudar a diminuir o trabalho para este momento tão especial!
A festa em um hotel traz muita praticidade e ajuda a diminuir custos: 
Pense na facilidade que é concentrar todos os serviços no mesmo local! 
Você não precisará entrar em contato com vários fornecedores e solicitar 
inúmeros orçamentos, pois os pacotes para este tipo de evento já 
contemplam a maior parte dos itens exigidos para uma festa maravilhosa.
Aqui no Uchôa Teresina Hotel você conta com dois espaços para realizar 
seu casamento. Temos um para 50 pessoas e um maior para até 100. 
Ambos equipados com o que há de mais modernos em recursos de som 
e imagem e uma climatização que garante o conforto térmico que nossa 
cidade pede.
A festa em um hotel traz mais conforto para os convidados: Em uma 
‘tacada só’ se resolverão as questão de hospedagem dos noivos ou 
convidados, dificuldades com trajetos e deslocamentos posteriores, e 
prolongamento da festa!
O Uchôa Teresina Hotel também possui estacionamentos privativos e 
está ligado, fisicamente, ao restaurante Confraria Uchôa que conta com 
um elogiado cardápio, tem mais de 20 anos de tradição e uma adega 
com os rótulos mais requintados. Seus convidados vão gozar de todo o 
conforto da hospedagem às refeições.



O Buffet

Muito além de determinar valores, aqui 
você deve dedicar uma atenção muito 
especial, já que a gastronomia costuma ser 
o ponto mais lembrado pelos convidados. 
Não se esqueça de pegar referências do 
local e buffet!
Adeque o serviço ao horário, estilo da festa, 
e aos convidados. Escolha o cardápio com 
cuidado: Além de considerar o tipo de 
comida que vocês apreciam, a estação do 
ano, o horário e o estilo do evento, é de 
bom tom lembrar das possíveis restrições 
alimentares que os convidados podem ter 
e contar com um cardápio que contenha 
opções vegetarianas, carnes, aves e peixes.
Você já tem em mãos as decisões sobre a 
data, estilo de cerimônia, orçamento, e lista 
de convidados, portanto, agora é hora de 
decidir que tipo de buffet irá servir:

Buffet Branch
Mais simples e prático, pode ser definido 
como uma ‘mistura’ de café da manhã 
reforçado e almoço, com um cardápio leve 
como canapés e salgadinhos, e sem os pratos 

principais de almoço e jantar. Geralmente 
é servido em estilo americano, com ilhas 
de réchauds onde os próprios convidados 
montam seus pratos e decidem o que irão 
degustar. Uma boa pedida nesses casos são 
as finger foods, preparações para comer 
com as mãos.

Buffet Franco-Americano
É um dos tipos mais contratados pelos 
noivos. Aqui, os convidados tem os 
pratos principais à disposição nas ilhas de 
réchauds (que poderá servir almoço ou 
jantar) seguindo o serviço americano, e 
posteriormente serão servidos à francesa, 
recebendo sobremesas e quitutes da equipe 
de garçons.

Buffet à Francesa
O estilo mais requintado e tradicional é 
destinado aos eventos de gala, quando os 
convidados são recepcionados em mesas 
preparadas com sousplats, talheres, taças e 
guardanapos e são servidos pelos garçons 
durante todo a refeição. 

Aproveite as delícias da Confraria Uchôa
Nosso consagrado restaurante oferece o melhor da gastronomia 
teresinense a mais de 20 anos, além de um adega com uma elogiada 
carta de vinhos. Tudo à disposição para você ter o buffet dos sonhos em 
sua festa de casamento.

A trilha sonora da festa

Comece a buscar o quanto antes para evitar choque 
nas datas, e dê preferência à bandas especializadas em 
casamentos, que conte com uma boa equipe técnica 
e de apoio. Não deixe de pesquisar se as suas opções 
tem site, redes sociais oficiais, vídeo demonstrativo, 
material de apresentação e depoimentos de recém 
casados noivos. Lembre-se de combinar com clareza 
no contrato a duração do show e deixe claro suas 
preferência com relação ao repertório escolhido.



A Lua de Mel

Escolhendo o destino

Finalmente chegamos ao ‘enfim sós’ e o merecido descanso 
após uma longa temporada gerenciando planos, fornecedores 
e emoções. Dê a atenção devida a este importante item para 
fechar com chave de ouro as comemorações do seu casamento! 

Atenção para a temporada
Deste detalhe depende todas as decisões sobre o local, clima, 
data e custos adicionais ao seu orçamento. Tente adaptar o seu 
sonho à realidade imposta pelas intempéries climáticas e valores 
de alta temporada, por exemplo.

Cuidado para sua ‘personalidade turística’
Se você e seu amor são aventureiros, as dificuldades podem ser 
menores, mas mesmo assim, lembre-se que este deve ser um 
momento de tranquilidade e descanso. Prepare-se o máximo 
possível para evitar desapontamentos e frustrações com 
dificuldade de línguas, costumes e hábitos alimentares do local 
para onde vocês desejam ir.

Tempo disponível
Se não conseguir alinhar suas férias e de seu futuro marido para 
a época do casamento, defina com clareza a quantidade de dias 
que vocês terão disponíveis para fazer a viagem com calma, sem 
atropelos na volta para casa e para o trabalho. Lembre-se que 
essa será uma época de muita adaptação à nova rotina!

Particularidades do destino
Organize-se e execute com bastante antecedência possíveis 
burocracias relativas à documentos exigidos para a viagem, e 
também esteja atenta à necessidade das vacinas obrigatórias.



Viajem descansados
Vocês provavelmente estarão muito cansados dos preparativos e das 
emoções da festa, por isso, podem optar por passar a primeira noite 
em um hotel, deixando a viagem para o dia seguinte. O Uchôa Hotel 
Teresina oferece os melhores serviços para a sua lua-de-mel. 

A noite de Núpcias 

Depois de toda a euforia, o stress, o sim, o choro, a festa e todas suas 
exaustões, é chegada a hora da mítica Noite de Núpcias, com todas suas 
expectativas, tensões, estranhamentos e encantamentos, seja para os 
casais que “escolheram esperar“ ou para os já íntimos e experimentados. 
É sua primeira noite de casados, ou sua primeira noite simplesmente.
A verdade é que há um componente de ineditismo independente de 
qualquer circunstância e bastantes lendas cercando o momento, mas pouco 
é real. Acontece que em lugar de sexo, como diz a tradição, normalmente 
o casal vai estar cansado demais pra pensar em qualquer coisa além 
de dormir; ou com fome, por, na agitação dos preparetivos e festa, ter 
esquecido de comer; talvez muito bêbados; quem sabe emotivos demais 
pra se concentrar; ou vão passar tanto tempo tentando desarmar aquele 

penteado com cerca de 206 grampos na cabeça da noiva, desabotoas os 
2018 microbotõeszinhos de “pérola“ do vestido, tirar abotoaduras terno, 
gravata, colete, camisa, calças meias, sapatos, que, quando finalmente 
conseguirem, acabou o clima e voltamos para as possibilidades anteriores.
Melhor dormir abraçadinhos nessa cama gostosa de hotel, e acordar 
empolgados na manhã seguinte, café da manhã reforçado, pensando 
em aproveitar todas as oportunidades que surgirão na Lua de Mel, tão 
ou mais excitante que essa noite. O importante é que estejam ambos à 
vontade e, se der vontade, bom, se não, tudo bem também, há toda uma 
vida pela frente.
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