FOTOS DO CASAMENTO CIVIL:
Noivo a assinar o livro

Padrinhos a assinar o livro

Noiva a assinar o livro

Padrinhos a par

Noivos com o certificado

Cumprimentos do juiz

Noivos com os Padrinhos
FOTOS DO MAKING OF
Noiva a preparar-se para a cerimónia:

Noivo a preparar-se para a cerimónia:

Maquilhagem

Fato

Penteado

Penteado

Vestido

Gravata ou outro acessório
A sair de casa

Ramo de flores
A sair de casa

FOTOS DOS NOIVOS E FAMILIARES
Noiva sozinha

Noivo sozinho

Noiva com os seus padrinhos

Noivo com os seus padrinhos

Noiva com as suas madrinhas

Noivo com as suas madrinhas

Noiva com os seus pais
Noiva com damas de honor

Noivo com os seus pais

Noiva e Noiva
Noivos com padrinhos
Noivos com madrinhas
Noivos com a família da noiva
Noivos com a família do noivo
Noivos com quem leva as alianças
Damas de honor com quem leva as alianças
FOTOS DA CERIMÓNIA
Geral do local decorado

Expressões dos noivos

Convidados a chegar

Troca de alianças

Parentes dos noivos a chegar

Beijo dos noivos

Entrada dos pais e padrinhos

Cumprimentos e abraços

Entrada do noivo

Saída dos noivos

Entrada da noiva

Chuva de arroz ou outro

Noiva a sair do carro

Noivos juntos do seu transporte

Damas de honor a entrar

Noivos dentro do seu transporte

Quem leva as alianças
Entrada da noiva

FOTOS NO LOCAL DA FESTA
Geral do local decorado

Primeira dança do casal

Detalhes de decoração

Noiva a dançar com o pai

Noivos a entrar

Noivo a dançar com a mãe

Convidados a chegar

Noivos a dançar na pista

Parentes dos noivos a chegar

Convidados a dançar na festa

Entrada dos pais e padrinhos

Palco/Banda

Mesa do bolo e docinhos

Corte do bolo dos Noivos

Mesa das bebidas

Brinde dos Noivos

Mesas com convidados

Noiva a atirar o ramo às amigas

Lembranças para convidados

Livro de presenças

Esta lista deve ser adaptada ao seu dia, é um evento que tem como característica principal ser único e com os seus
gostos pessoais e quando reúne com o seu fotógrafo deve passar toda esta informação detalhadamente e descrever
exatamente o que quer sentir quando estiver a recordar um dos seus melhores dias.

