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5materiais necessários:

. computador com acesso à internet

. sapatos confortáveis e algum tempo livre

. caneta, caderno e fita cola

. máquina fotográfica (facultativo)

5orçamento:

. sem preço...!

5fornecedores:

. computador com acesso à internet - à escolha

. sapatos confortáveis e algum tempo livre - à escolha

. caneta, caderno e fita cola - à escolha

. máquina fotográfica (facultativo) - à escolha

5sugestões:

Esta semana, para celebrar as primeiras 10 edições da Happy Hour, 
resolvemos apresentar algo bastante diferente: um breve guia de 
recursos, para pôr as ideias a borbulhar e, sobretudo, para aquilo que 
a Wise_up Weddings pratica diariamente e é de facto a nossa especiali-
dade...

Think outside the box!

Queremos mostrar como ideias aparentemente simples podem ser 
grandes ideias, como tudo pode servir de inspiração, como fugir aos 
“temas”, como criar a imagem do seu casamento, como reunir informa-
ção, fazer a triagem (editar) e chegar à selecção perfeita.

Para isto, seleccionámos um conjunto de sites, links, dicas e revistas que 
a vão ajudar a criar o seu próprio processo de brainstorming... sim, 
porque isto é como as cerejas, atrás da primeira vem outra, e outra e... 

Pegue no seu bloco de notas (um destes, por exemplo: www.librelula-
de-papel.blogspot.com/2008/09/albumes-albuns.html ), numa boa 
caneta, absorva e divirta-se!
Tire fotografias, faça recortes, junte tudo no seu caderno e vá tomando 
notas... vai ver que, a pouco e pouco, irá fazer uma selecção natural do 
que a inspira, e chegar à visualização final do seu casamento!
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Happy Hour...!
www.wiseup-weddings.com apresenta ideias frescas para o seu casamento

5esta semana, sugestões práticas para pôr as ideias a borbulhar!

http://librelula-de-papel.blogspot.com/2008/09/albumes-albuns.html
http://librelula-de-papel.blogspot.com/2008/09/albumes-albuns.html


5fontes de inspiração:

Tudo serve para pôr as ideias a borbulhar, desde que mantenha a sua 
curiosidade alerta e disponível. Aqui indicamos alguns sites realmente 
inspiradores, que fazem parte da nossa consulta diária:

www.snippetandink.blogspot.com (especialista em “inspiration boards”
onde pode encontrar a visão para o seu casamento - o tipo de 
ambiente, de cores, de decoração, etc.)
www.casandoideias.com (em português do Brasil, um belíssimo 
apanhado do que melhor circula pela net)
www.marthastewartweddings.com/idea-of-the-day (uma ideia por dia, 
pela editora da revista Martha Stewart Weddings)
www.marthastewartweddings.com (para nós, é a bíblia...!)

5recursos digitais gráficos:

Aqui vamos indicar sites onde pode fazer o download e utilizar, 
gratuitamente,  imagens, vectores e fontes. Explore fotografias de 
flores, de alianças de mãos entrelaçadas, de amor e faça o seu convite 
em impressões fotográficas, juntando apenas o texto por cima, através 
de um programa de processamento de texto. Faça o mesmo com 
desenhos vectorias, onde pode encontrar floreados, padrões e 
silhuetas. Para as fontes, o mesmo conselho: explore!
Recomendamos no entanto algum critério nesta escolha - as fontes 
devem ser legíveis e ter acentos, não escreva texto com maiúsculas e 
não escolha fontes com excesso de personalidade - é um convite, o 
conteúdo é mais importante do que a forma:

www.sxc.hu (fotos)
www.vectorstock.com (vectores)
www.dafont.com (fontes)

5outros recursos digitais:

Na Wise_up Weddings não gostamos muito do conceito de “tema”. 
Preferimos mesas numeradas e uma maravilhosa combinação de cores 
(e flores e pequenos detalhes), por isso sugerimos uma visita a este 
conjunto de sites. Experimente optar por uma paleta de cores (não 
mais do quatro diferentes, ou várias  gradações da mesma) e construa 
o seu inspiration board. Misture cores menos óbvias e veja como 
facilmente cria e muda o seu ambiente de festa:

www.colourlovers.com/group/Inspired_Bride_Color_Palettes (milhares 
de paletas de cores e padrões, avulso, ou agrupadas por temas)
www.100layercake.com/blog (sugestões faça você mesmo, imagens 

newsletter nº11 Março 2009 . Ideia, conteúdos e execução www.wiseup-weddings.com. Todos os direitos reservados.

pág. 2

n.11

lindas e combinações de cores)
http://dev.origami.com/diagram.cfm (centenas de esquemas de 
origami)

5papéis

Para imprimir, para embrulhar, para fazer origamis:

www.papel.online.pt (site da Inapa, com óptima selecção e atendi-
mento exemplar)
www.allinpaper.blogspot.com (papéis italianos, indianos e ingleses 
com padrões maravilhosos)
www.quadradinhosdepapel.blogspot.com (origamis perfeitos pelas 
mãos da Maria José Marinheiro

5DIY (do it yourself...!)

Escolhemos esta alínea em inglês, para que faça a sua pesquisa na 
internet com este termo - o sucesso será garantido!

www.wiseup-weddings.com (a nossa Happy Hour, pois claro...!)
www.stylemepretty.com (DIY, casamentos, recrsos, um belissímo guia)
www.gourmets-amadores.blogspot.com (receitas óptimas para o 
quotidiano)
www.oncewed.com (consulte o menu em Home/News e maravilhe-se)

5revistas

nacionais, estrangeiras, de edição especial:

Martha Stewart Weddings (Tema, El Corte Inglês, Tabacaria do 
Calhariz, etc )
Máxima Interiores edição especial Casamentos (tabacarias e 
quiosques, edição de Abril/Maio)
Activa Noivas (tabacarias e quiosques, edição de Abril/Maio)
Real Simple (Tema, El Corte Inglês, Tabacaria do Calhariz, etc, ou 
online)
Vogue UK (Tema, El Corte Inglês, Tabacaria do Calhariz, etc )

O que aqui apresentamos são sugestões para que inicie o seu próprio 
caminho. A oferta de recursos não se limita a estes links... Explore, saia 
da sua confort zone e aventure-se. Divirta-se e não se esqueça, tudo 
pode servir de inspiração!

http://snippetandink.blogspot.com
http://www.casandoideias.com
http://www.marthastewartweddings.com/idea-of-the-day
http://www.marthastewartweddings.com
http://www.sxc.hu
http://www.vectorstock.com
http://www.dafont.com
http://dev.origami.com/diagram.cfm
http://www.papel.online.pt/
http://100layercake.com/blog/
http://www.colourlovers.com/group/Inspired_Bride_Color_Palettes
http://www.allinpaper.blogspot.com/
www.quadradinhosdepapel.blogspot.com
http://www.wiseup-weddings.com/
http://www.stylemepretty.com/
http://www.gourmets-amadores.blogspot.com/
http://www.oncewed.com/

