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Imediatamente após o noivado: 

❐ Definir orçamento, tamanho e estilo do 
casamento. Decidir quem paga o quê. 

❐ Reunir com padre/oficial de cerimónia 
para.tratar assuntos do casamento 

❐  Reservar locais de casamento e recepção 
(Copo d’Água); Contactos iniciais com 
responsáveis pelo catering. 

❐  Registo em lojas para lista de prendas. 

 

❐  Contactar/contratar fotógrafo. 

❐  Tratar da música para a cerimónia e 
Recepção. 

❐  Tratar do transporte de e para a igreja/local 
da Recepção (Considerar limousine, autocarro, 
coche com cavalos). 

 

 

Seis meses antes: 

❐  Fazer a lista de convidados. 

❐  Reservar, se necessário, quartos de hotel 
para convidados de fora. 

❐  Escolher Alianças de Casamento 

❐  Escolher Vestido de Noiva. 

❐  Escolher padrinhos de casamento 

❐  Fazer preparativos para maquilhagem, 
manicura, penteado, tratamento de pele e/ou 
dieta. 

❐  Planear a lua-de-mel. Se viajar para fgra do 
país, verifique passaportes, visas e vacinas a 
tomar.. 

❐  Planear disposição  das mesas e 
convidados. 

❐  Rever esta lista para se assegurar que não 
escapa nada. 

❐  Tratar da alteração de morada. 

 

Quatro meses antes: 

❐  Completar a lista de convidados e 
confirmar o catering. 

❐  Encomendar convites e bilhetes de 
agradecimento. 

❐  Discuta com o fotógrafo alguns detalhes 
específicos. Use o “Plano de Fotografias”. 

❐  Estimar custos e e encomendar flores e 
arranjos para a cerimónia e Recepção. 

❐  Estimar custos e encomendar os brindes 
/lembranças de casamento para convidados.

 

Três meses antes: 

❐  Encomendar Alianças. Deixe algum tempo 
para alterações ou gravuras. 

  ❐  Falar com padrinhos e pais para 
encomendares os fatos/fraques



Dois meses antes: 

❐  Enviar/entregar convites. ❐  Marcar  com cabeleireiro/a. 

 

Um mês antes: 

❐  Preparar sapatos, acessórios e lingerie para 
o vestido de noiva. 

❐  Fazer teste com penteado e maquilhagem 
de noiva para afinar pormenores. 

❐  Have bridal portrait taken. 

❐  Finalize plans for rehearsal dinner. 

 

Duas semanas antes: 

❐  Tratar da licença de casamento. Levar 
todos os documentos necessaries. 

❐ Rever todos os detalhes. Considere coisas 
como estacionamento e acesso para pessoas 
idosas ou com necessidades especiais. 

❐  Confirmar os planos de transporte. 

❐  Contactar fotógrafo, florist, músicos, DJ, 
etc., para confirmar pormenores. 

❐  Fazer prova final do vestido para dar tempo 
caso sejam necessários ajustes. 

❐  Começar a experimentar os sapatos em 
casa, para se ir habituando… 

 

Uma semana antes: 

❐ Pedir a alguém para estar atento e tratar de 
pormenores de ultima hora. ❐   

❐  Dar a contagem final de convidados ao 
responsável pela Recepção.. 

❐ Confirmar detalhes da lua de mel. 

❐  Fazer as malas e prepara a lua de mel (caso 
viage imediatamente a seguir ao casamento).  

❐ Tire um dia para se dedicar à família e 
amigos.  

Visite um SPA ou centro de massagens e 
relaxe. 

 

No dia anterior: 

❐ Organize o vestido, acessórios e outros pormenores para a cerimónia. 

 

No dia do Casamento: 

❐  Acordar cedo, arranjar o cabelo, unhas, 
vestir-se e está pronta. 

❐  Disfrutar do dia! 

 


