
Elaine & Alexandre

A cerimônia religiosa 
aconteceu no dia 30  
de outubro de 2009,  
na Igreja Nossa Senhora 
do Brasil, e a recepção 
foi no La Luna

Texto: Patrícia Ribeiro • Fotos: Anna Quast
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O carioca Alexandre Regueiro 
Guimarães Taboada, 45, e a pau-

lista Elaine Regina Dadamo, 33, se 
conheceram no trabalho. O relaciona-
mento começou sete anos depois, em 
2008, e se transformou em algo ainda 
mais sólido: o casamento. Elaine con-
tou com um time de profissionais de 
primeira para transformar seu sonho 
em uma linda realidade. A parceria 
com as cerimonialistas Silvia e Tatiana 
Queiroz foi primordial, porque deu 
tranquilidade aos noivos para se dedi-
carem a cada mínimo detalhe da boda. 

A começar pelo vestido, da Belle 
Alta Moda Sposa, que ganhou aplica-
ções de cristais por todo o corpo. 

Para a decoração, a opção foi pe-
lo branco. Na igreja Nossa Senhora 
do Brasil, arranjos de flores brancas 
e velas decoravam o caminho até o 
altar. A Marcha Nupcial, cantada pe-
lo coral, anunciou a entrada da noi-

va. Emocionados com a cerimônia, 
Alexandre e Eliane trocaram as alian-
ças rodeados de amigos e familiares.

Os 250 convidados do casal des-
frutaram de animada festa, embalada 
por boa música e deliciosos quitutes. 
A decoradora Adriana Vianna Rocha 
preparou um ambiente romântico e 
delicado. Os arranjos unitários inter-
calavam com suntuosas composições 
florais. As velas e a iluminação indire-
ta garantiam o clima intimista propos-
to pela noiva. A pista de dança repro-
duzia o calçadão de Copacabana, para 
homenagear o noivo e amigos.

A parte gastronômica foi um capitulo 
a parte, a Chef Vivi Barros ficou encar-
regada de preparar saborosos pratos. As 
delicias ficaram completas com os doces 
de Louzieh e Pati Piva. Depois da noi-
te mágica, os recém-casados passaram a 
noite de núpcias no Hotel Fasano. A lua 
de mel foi um tour pela Europa.    
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Ficha Técnica

Fotos: Anna Quast
Filmagem: Cristiano Ferrari
Convites e tags: Cards Brazil
Música da cerimônia: Carla Coral
Aluguel de carro:  
Black Tie Limosines
Decoração da cerimônia:  
Rinaldo Decorações
Iluminação e buquê:  
Adriana Vianna Rocha
DJ: Logic Sound
Bebidas: Enoteca Fasano
Bolo e noivinhos:  
Dona Anunciata Doce Arte
Chocolates: Peppermint Place
Bem-casados: Zulmira Bem Casados
Grinalda: Belle Alta Moda Sposa
Cabelo e maquiagem: MG Hair
Sapato da noiva: Durval Calçados
Alianças: Rosana Negrão
Roupa do noivo: Eduardo Guinle
Vestido das damas: Tutti Sposa
Sandálias e águas 
personalizadas: Carina Cruvinel
Lista de presentes: Ponto Frio, 
Roberto Simões, Espaço Santa 
Helena e Spicy
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