


CHECKLIST DE CASAMENTO 
SIMPLES E PRÁTICO

Organizar um Casamento não é uma tarefa simples, portanto
quanto mais tempo dedicar à sua preparação, pesquisa e 

 organização melhor será a sua experiência. 

O Restaurante O Forte decidiu criar este GUIA PRÁTICO porque 
ao longo dos anos fomo-nos deparando com algumas  
dificuldades que algumas noivas passam durante todo  
o processo, e acreditamos que com estas CHECKLIST’S  

possamos ajudar a planear o seu grande dia mais facilmente. 

Dependendo do estilo de cada Casamento, e principalmente  
do estilo de cada casal, esse GUIA PRÁTICO poderia ser muito 

diferente para cada caso, mas focamo-nos em colocar  
os itens principais que envolvem a organizaçao de um  

casamento como um todo, e deixamos espaço para você  
completar com outros itens que considere importante e ache 

pertinente para o seu Casamento.
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PRIMEIROS PASSOS

1º
Escolha a data do seu Casamento. 

(escolher até 2 datas para evitar conflitos e ter flexibilidade)

2º
Defina o budget (orçamento) e crie uma lista  

para controlar os gastos.

3º
Faça a lista de convidados - tenha pelo menos uma  

estimativa porque os orçamentos estão ligados  
ao número de convidados.

No FORTE temos planos para todos os gostos e bolsos.

4º
Definir o estilo do casamento procure ideias no Pinterest.

5º
Definir se você vai fazer tudo sozinha  

ou se vai contratar assessoria.
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PLANEAR O CASAMENTO 
 

1 ANO ANTES DO CASAMENTO

Após defenir se vai fazer tudo sozinha ou se vai  
contratar um/a Wedding Planner é tempo de partir  

para a próxima etapa. 

1º
Escolher e Reservar os locais para realização da cerimônia e 
para a festa  (caso a cerimônia seja em igrejas concorridas 
verifique disponibilidade de data com mais antecedência). 

No FORTE temos vários espaços quer para a realização  
da cerimônia quer para a Festa.

2º
Depois de ter decidio o tema, é hora de começar a planear 

a festa de noivado 

3º
Pesquisar destinos de lua de mel e reservar 

com antedecência

4º
Programar as férias no trabalho
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CONTRATAR OS MELHORES 
PROFISSIONAIS 

 
7 MESES ANTES DO CASAMENTO

É hora de dar prioridade aos melhores profissionais.  

1º
Contratar Fotógrafo de Casamento e Vídeo/filmagem. 

2º
Contratar animação (Banda ou DJ) com equipamentos 
incluídos: Som, iluminação, projeção, telas, palco, etc 

3º
Contratar empresa para o Bolo

4º
Contratar profissional para Decoração/Florista.

5º
Contratar profissionais para Cabelo e Maquilhagem.
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COMPRAR O VESTIDO 
 

5 MESES ANTES DO CASAMENTO
 

O casamento de sonho faz parte do imaginário da larga 
maioria das mulheres. E a verdade é que muito desse sonho 

passa pelo vestido. Melhor dizendo, pelo vestido que aos  
olhos da noiva, é o vestido perfeito.

Encontrar o vestido de noiva dos seus sonhos por um preço 
acessível pode parecer tarefa difícil mas não é.  
Hoje em dia são já várias as lojas que oferecem  

vestidos de noiva baratos e maravilhosos.

1º
Comprar ou Alugar? Começe por tomar uma decisão! 

2º
Pesquisar nas lojas perto de si, mas também nas lojas online 

para ter um termo de comparação, quando mais  
pesquisar, mais facilmente encontrará o tipo de vestido que 

mais se ajusta quer à sua carteira quer ao seu estilo.

3º
Escolher a cor e modelo dos vestidos das madrinhas
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CONTAGEM REGRESSIVA 
 

3 MESES ANTES DO CASAMENTO

Hora de tratar de várias coisas, que que envolvem 
muito trabalho e tempo.

1º
Fazer o convite aos padrinhos e damas de honor

2º 
Contratar um profissional para produção dos convites

3º
Finalizar a lista de convidados 

4º
Reservar e planear ao pormenor a Lua de Mel

5º
Contratar coral/músicos para cerimônia e definir de toda a 

burocracia no caso de casamentos pela igreja.
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RETA FINAL 
 

2 MESES ANTES DO CASAMENTO

1º
Começar a entregar os convites

2º
Definir e comprar as Alianças e acessórios 

(sapatos, jóias, langerie para noite de núpcias e lua de mel)

3º
Definir traje do noivo – comprar ou alugar

4º
Escolher hotel/lugar para noite de núpcias 

5º
Definir como serão os deslocamentos da noiva e do noivo  

no dia do casamento (alugar carro com motorista ou 
definir alguém para essa função)

No FORTE temos vários automóveis Clássicos, Consulte-nos! 
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ÚLTIMOS DETALHES 
 

1 MÊS ANTES DO CASAMENTO

A ansiedade pelo grande dia começa a apertar, mas é tempo 
de ainda organizar e preparar os últimos detalhes.

1º
Defenir a dança do dia do Casamento, contratar profissional 

para auxiliar com pequenas sessões 

2º 
Despedida de solteira, é hora de organizar

3º
Fazer última prova do vestido de noiva  

(levar sapatos, acessórios e fotógrafo para um ensaio)

4º
Planeie um jantar de celebração com padrinhos.

5º
Definir quem levará as alianças e organize bem  

este momento, faça vároas simulações.
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O GRANDE DIA 
 

DIA DO CASAMENTO

O grande dia chegou e com ele vem aquele friozinho  
na barriga e aquele medo de alguma coisa dar errado.  

1º
Elabore um cronograma de tudo o que irão (noivo e noiva) 

fazer no grande dia.

2º
Alimentem-se bem de forma leve, mantenham-se  

sempre hidratados. Importante dormir bem no dia anterior.

3º
Não se atrase com detalhes para poder aproveitar  

e ter tempo livre para tirar fotos especiais durante todo o dia.

4º
Esqueça todas as suas preocupações, nada é mais  

importante do que este dia.

5º
Relaxe e aproveite tudo vai dar tudo certo.
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PÓS CASAMENTO
 

É momento de agradecer a todos os que direta  
e indiretamente fizeram parte do seu casamento.

1º
Enviar cartões de agradecimento

2º
Enviar feeedback para os fornecedores

3º
Compartillhar as fotos do casamento com família e amigos

4º
Escolher as fotos para o álbum de casamento

Pronto, vida nova. Parabéns!
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VAI CASAR ?
 

CONSULTE-NOS! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forte de São Tiago, 9060-250, Funchal

291 215 580 - 919 581 326
comercial@forte.restaurant

www.forte-eventos.pt


