
7 de Julho de 2010 

Pois eh!!! Daqui a um mês estou casadita!!!! 

Não tenho tido muito tempo para cá passar... 

Os preparativos estão a correr bem  

A despedida de solteiro vai ser em conjunto com o meu noivinho no dia 16 de Julho. 

-Já fiz a prova de maquilhagem e cabelos!!! Feita pela Pompom e pela Bina. (com foto) 

-Já tenho as lembranças das crianças e senhores 

-os noivos personalizados e as lembranças das senhoras estão a chegar feitos pela 

sónia (com fotos) 

-Os talheres e os flutes chegam amanhã 

-Os pompons para os carros, as cestas para as lembranças e os cones para o arroz estão 

feitos!!! 

-os passaportes estão prontos 

O vestido ainda não chegou...  

___________________________________________ 

10 de Junho de 2010 

Deixo aqui as fotos 

-dos biquínis para a lua de mel - www.lojadasdivas.pt 

-das lingerie para a lua de mel - www.lojadasdivas.pt (optei por levar mais lingerie do 

que a da foto 26, porque o noivo só vai contar com essa, porque já a viu, então vai ficar 

surpreso com estas novas ) 

- cestas para colocar os cones com o arroz e para as lembranças. 

- da lingerie para a despedida de solteira - www.lojadasdivas.pt 

Obrigada Muchu pelo link! Adorei as camisas de noite! já encomendei algumas para a 

lua de mel! 

-dos talheres do corte do bolo e dos flutes - oferecidos pela minha querida avó! 

Já encomendei as lingeries para a lua de mel e os biquinis! A ver se amanha já consigo 

por as fotos. 

Tenho como materiais tule branco e bourdeaux, comprei ao metro quadrado no Paga-

Pouco. Para juntar o pompom aproveitei as fitas de cetim que sobraram dos convites. 

Pois eh já estive a experimentar os pompons, dão algum trabalho, mas ficam muito 

giros! Fiz de vários tamanhos. 

Deixo aqui as fotos. Vou optar por dar a cada carro um pompom branco e um 

bourdeuax. (fotos 76 e 77) 

Estou a fazer: 

-Cones quase feitos 

-Garrafinhas de licor de beirão encomendadas 

-Pompons em Tule branco e bourdeaux 

-Já tenho a gargantilha e os brincos, mas está na loja das noivas para a primeira prova! 

http://www.lojadasdivas.pt/
http://www.lojadasdivas.pt/
http://www.lojadasdivas.pt/


depois ponho fotos! 

________________________________________________ 

31 de Maio de 2010 

Novidades!!! Sessão de Solteiros (cortei o meu lindo cabelo... mas assim ficou melhor... 

acho eu...) 

Este domingo fizemos a sessão de solteiros, ainda não tenho as fotos todas, deixo aqui 

algumas fotos, o que acharam? hein? adoramos fazer a sessão!!! 

__________________________________________________ 

9 de Maio de 2010 

Novidades!!! Fiz hoje os marcadores de mesa com os mesmos materiais que os convites 

 
A mãe da noiva já tem vestido e sapatos!!! 

Duvida: E o penteado?!? Preciso de sugestões!!! Tenho o cabelo ondulado pelo umbigo 

e quero leva-lo solto, tenho que o prender um bocadito por causa do véu! 

Vou usar o fio de cabelo com cristais e strass. 

Preciso de fotos please  

- Deixo aqui o livro para colorir e o livro de actividades 

Vou oferecer o livro para colorir as crianças até aos 8 anos e o livro de actividades para 

as crianças os 9 aos 12 anos 

- Deixo aqui as fotos dos convites dos pais e padrinhos :)O convite foi pintado pela avó 

de um amigo meu, são os três moinhos do barreiro, onde eu e o Gonçalo íamos namorar 

muitas vezes... Depois decorei o convite com o mesmo materiais que os convites! Deixo 

as dedicatórias que fiz nos convites 

- Deixo os marcadores de mesa!! Quem fez o desing foi mais uma vez o noivo! Só falta 

fazer um marcador... Que diz Benfica campeão (estou a pensar seriamente 

em sentar sportinguistas nessa mesa ihihi) 

_________________________________________________ 

18 de Abril de 2010 

Terminei o CPM!!! 

O CPM começou sexta feira as 21 e terminou domingo as 13:00.  

_________________________________________________ 

13 de Abril de 2010 

Vou começar o CPM na sexta feira  

Esta semana consegui tratar de algumas coisinhas  

- O noivo já tem fato completo e sapatos (foto 17 e 18)o fato vai ficar com a gravata e 



colete bourdeuax 

- A noiva já tem sapatos e ténis(ainda por ser personalizados) (foto 13 a 16) 

- Já temos lua de mel: vai ser na Republica Dominicana - Hotel Gran Bahia Principe 

Ambar (foto 27 a 30) 

- Já temos as alianças, a gravação das alianças tem 7 palavras - "Guarda este beijo meu 

para sempre G&G" (foto 11) 

- Os pacotinhos de açúcar em forma de coração já chegaram (foto 42) 

- Já fiz os protótipos do cones de arroz (foto 43) 

____________________________________________________ 

3 de Abril de 2010 

Hoje fui a loja das noivas escolher a minha lingerie para usar no meu grande dia, e tive 

como oferta a camisa de noite que vou usar na lua de mel, são da marca emperatriz. 

Já escolhi o vestido da minha mana é mesmo lindo!!! A minha mãe também já 

experimentou um vestido mas não havia para o nº dela, ficou encomendado o numero 

dela... vamos lá a ver se há em stock  

Uma duvida!!!!! Preciso da vossa opinião  

Ando aqui numa indecisão... Então passo a explicar!!! 

Durante o copo de água vou usar uns ténis!!! sim uns ténis, vou manda-los vir dos EUA 

e vou mandar personalizar como quero com os brilhantes que quero e tudo como 

imaginei, tenho uma pessoa que me personaliza tudo direitinho. 

Mas para entrar na igreja entro de sapatos???? O meu noivo, mãe e madrinha dizem que 

tenho que entrar na igreja de sapatos!!! Se já vou gastar um balúrdio para ter os ténis 

como quero... não me apetece muito gastar mais nuns sapatos...  

Acham que vale a pena comprar uns sapatos só para entrar na igreja????? 

____________________________________________________ 

26 de Março de 2010 

Deixo aqui a foto do terço que vou usar como bouquet que a minha mãe comprou em 

Fátima (foto 22) 

Recebi hoje o arroz e os confettis feitos pela Sara da Arte&Elegância (fotos 40 e 41) 

___________________________________________________ 

20 de Março de 2010 

Muito obrigada pelo apoio!!! 

Já encomendei 

- As lembranças para as senhoras, uma tábua de incenso com as nossas iniciais pintadas 

mais dois cheirinhos, a serem feitas pela sónia bisquit 

- O arroz cor bourdeaux com cheirinho a morango, e confettis em forma de coração a 

ser feito pela Sara da arte & elegância 

- O Livro de Honra, a ser feito pela Sofia da Mimos&Sonhos 



___________________________________________________ 

7 de Março de 2010 

A escolha da data: 

Como somos ambos esquecidos ( nem nos lembramos quando fizemos um mês de 

namoro, por isso só celebramos a partir do 2º mês. ehehe) 

Enfim como eu faço anos a 7 de Dezembro e o meu noivo faz anos a 4 de Agosto, 

optamos por escolher o meu dia e o mês dele ;D 

Assim ficou a 7 de Agosto 

___________________________________________________ 

 


