
UNIDOS PELA DEVOÇÃO

Histórias de amor abenço adas
1958 O Maria de Lurdes e José Soares da Silva mantêm uma união de 60 anos. "Somos felizes

desde então" , conta a noiva que fez parte da primeira edição 2018 O Casamentos de Santo

' António deram a Sara Santos e Paulo Louvada a festa que desejavam. "Casar é uma despesa grande" , destaca Sara

SESSENTAANOSSEPARAM
DUAS HISTÓRIAS DE AMOR
MARCADAS PELA DEVOÇÃO

NOIVASSAOTRATADAS
COMO PRINCESAS NA

ESCOLHA DOS VESTIDOS



Sessenta
anos separam as

histórias de amor de Ma-
ria de Lurdes e de Sara

Santos. Não são da mesma ge-
ração, mas entre elas existe a
coincidência da devoção a San-
to António e a vontade de fazer
parte do legado dos Casamentos
de Santo António.

Maria de Lurdes tinha 16 anos
e corria o ano
1958. Estava
apaixonada e
o namorado,
José Soares da
Silva, 20 anos, correspondia em
amor e entusiasmo. Maria de
Lurdes conta: "Tinha 14 anos

quando começámos a namorar.
Ao fim de dois anos, o meu futu-
ro marido viu um anúncio no
Diário Popular sobre os Casa-
mentos de Santo António e de-
cidiu inscrever-nos. Foi uma
surpresa, eu não fazia ideia",
explica. "O Zé não sabia se iria
resolver a nossa situação,
mas inscreveu-nos e fomos
chamados". Havia imensos
candidatos, Maria de Lurdes já
não sabe precisar quantos,
contudo recorda-se que, no fi-
nal, 36 casais foram abençoados
pelo santo e ajudados a começar
a suavidade casal.

"Somos feli-
zes desde en-
tão", conta
com visível
orgulho Maria

de Lurdes, hoje com 76 anos, fi-
lhos, netos e bisnetos. "Vamos
muitas vezes à Igreja de Santo
António, onde casámos. O nos-
so copo-d' água foi nos Paços do
Concelho. Foi muito bonito.
Tenho o desgosto de ter em-
prestado o meu vestido de noi-
va e nunca mais mo devolve-
ram, mas de resto fui feliz, sou

feliz." E deixa um conselho aos
novos casais: "É importante
que haja compreensão entre os

dois, tem de existir compro-
misso, falar é importante".

Sara Santos tinha 28 anos
quando disse o 'sim' a Paulo
Louvada, 34 anos, em 2018.
"Soumuito feliz, mesmo muito.
Candidatei- me por ser uma
oportunidade
de realizar o

sonho de ca-
sar e porque a
Sé Catedral é

sempre a Sé Catedral. Não sou
tão praticante como gostaria,
por disponibilidade, mas sou
bastante religiosa. E sou devota
a Santo António", explica.

"Casar é uma despesa grande.
Iríamos casar, mas talvez não o
tivéssemos feito tão cedo se não
fossem os Casamentos de Santo
António" , relata com entusias
mo, acrescentando: A minha
mãe foi logo a primeira dizer
para eu me candidatar" .

Sara e Paulo tornaram-se
amigos dos outros casais que se
candidataram em 2018. "Fize-
mos amigos e ficámos próxi-
mos, temos afinidades maiores
com uns e estamos regular-
mente juntos", diz Sara.

Guardou o
vestido de
noiva com
uma ideia de
futuro, por-

que nunca se sabe e porque o

simbolismo é importante. "O
que mais me comoveu foi vestir
o vestido pela primeira vez.
Pensei: 'está mesmo a aconte-
cer!' É uma experiência. Somos
tratadas como autênticas prin-
cesas e, para mais, o vestido era
exatamente o que eu queria",
recorda Sara. •

PARCEIROS
INSTITUCIONAIS

Associação de Turismo
de Lisboa: crucial na di-

vulgação e informação junto
da população nacional e es-

trangeira que chega a Lis-

boa e quer saber como tudo

se desenrola.

Flores Naturais -Flo-
res do Cais: garante o

fornecimento de todas as

flores -bouquets das noi-

vas, flores para a estátua de

Santo António e a fabulosa

decoração da Sé de Lisboa.

Carris: a missão é o servi-

ço de transporte público ur-
bano.

Fundação INATEL
Gebalis
Orquestra Geração: é

responsável pelo momento

musical na cerimónia dos

Casamentos de Santo Antó-

nio, contando com a partici-
pação de alunos de vários

bairros de Lisboa.

Revista 'Maria': contri-
bui na divulgação dos Casa-

mentos, a publicação femi-
nina mais antiga de Portugal

e que, em 2019, celebrou 40

anos de existência.

Grupo RTP
Grupo Cof ma
Zankyou: a plataforma de

casamentos mais internacio-

nal, presente em 23 países,
oferece múltiplos serviços.
Torres Joalheiros: dls-

ponibiliza as alianças aos

casais de noivos e aos 13

casais de ouro que renovam

os votos neste dia, inspiran-
do os mais jovens.

PATROCINADORES

AmourGlamourby
Noivos de Gondomar: é

uma empresa especializada



em cerimónias e com uma

oferta vastíssima para noi-

vas e noivos e que ofereceu

os fraques aos noivos e um

vestido a uma noiva.

Ateliers responsáveis pelos

vestidos das nossas noivas:

Aga-Cri Couture
Atelier Cristina Lopes
Gri-Gri Noivas
Maria Verdi Exclusi-
vos
Neumar
Noiva Chie
Noivas by Elsa

Chagas
NunoVidigal Atelier
Pomba Branca
Rita Costumista
Modistas de Lisboa
Vestida para Casar
Sloggi
Triumph
Dona V: desenha e produz
cuidadosamente todos os

sapatos para as noivas.

Seaside:
calça os 16 noivos.

El Corte Inglês: líder

mundial de grandes arma-
zéns que garante que todos

os casais se sintam ade-

quadamente vestidos no

jantar de Despedida de Sol-

teiros.

Casino Lisboa: oferece

o jantar de Despedida de

Solteiros.

Liberjoia: tem feito bri-
lhar as noivas e os noivos

com os seus maravilhosos

acessórios.

Grupo Regojo: represen-
ta a marca PierreCardin.

Victor Emmanuel: uma

marca portuguesa de

prestígio que está a ser re-
cuperada.

Clube Artístico dos
Cabeleireiros de Por-
tugal:
em parceria com a Avon, e

cuja especialidade em bele-

za e estética é essencial.

Akcesora
Elgon: especialista em

cabelos.
BETTER
IMPPACTO: especiali-
zada em catering.
MojitoßarCatering
Baixa Chiado
Versailles: pastelaria
centenária que faz ques-
tão de criar os maravilho-

sos bolos de noiva.

Caves Raposeira:
proporciona o brinde aos

noivos.
Sumol + Compal
Casa do Marquês
Martins Alves Deco-
rações
BEHER
Grupo Hotel Altis:
proporciona aos casais a

noite de núpcias.
Vista Alegre
Pollux
Delta Q

PARCERIAS
Casa Campeão
Clínica de Serviços
Dentários Dr. Cautela
NIU
sàSec
EverythingisNew
VenusMonti-Tuna
Académica da Facul-
dade de Direito de
Lisboa
Clube de Automóveis
Antigos da Costa
Azul: desfila os casais

pela cidade nos automó-
veis antigos.
Caetano Power: dispo-
nibiliza viaturas Nissan

para a logística.


