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DICAS DE VESTIDO DE NOIVAS 
 

Faz parte do sonho de uma noiva a escolha de cada detalhe para o dia de seu 
casamento e, principalmente, o vestido. É preciso tomar alguns cuidados com o seu 
estilo, idade, porte físico e personalidade, para que o conjunto fique harmonioso. 

Acompanhe todos os detalhes (arranjos, luvas, brincos etc.), assim como o horário da 
cerimônia, que influenciará no modelo (tecido, brilhos, modelagem) do vestido. 

Muitas vezes o que define parte do grau de formalidade de um casamento é justamente 
o horário e evidentemente deverá estar associado à roupa da noiva. 

A noiva é quem determina o estilo de seu casamento, cabendo a ela o direito de decidir 
o comprimento dos vestidos das madrinhas, o tipo de roupa dos padrinhos e se as 
madrinhas poderão ou não usar arranjos ou chapéus etc., porém tudo isto tem que ser 
conversado, pois não é de bom tom impor isto a seus padrinhos. Lembre-se: moderna 
ou clássica é você quem dá o tom da festa. 

Faça seu traje de acordo com seu estilo; afinal ficar bonita não quer dizer ficar 
irreconhecível. Com aproximadamente oito meses de antecedência, escolha o modelo 
de seu vestido e mande fazer ou alugue. 

Se optar por alugar ou fizer o primeiro aluguel, é só usar o vestido e devolvê-lo no dia 
seguinte, sem as preocupações que afligem diversas noivas, que é a manutenção, onde 
e como guardar, etc. Você, ainda, terá a vantagem de que o custo do primeiro aluguel 
ou aluguel é sempre inferior ao valor da compra. 

As madrinhas também devem ser orientadas com mais ou menos 06 meses de 
antecedência, sobre tipos e cores das roupas que deverão usar. Se você tiver dama(s) e 
pajem(ns), está na hora de, juntamente com as mamães dos pequeninos, escolherem 
os trajes. Se você é da mesma altura ou um pouco mais que seu noivo, com salto 
parecerá maior. 

Uma dica para que isso seja amenizado, é misturarem tecidos e texturas no modelo do 
vestido; usar o véu saindo de um coque baixo também pode dar a impressão de que é 
mais baixa e por fim, usar um sapato baixo ou com pouco salto. 

Noivas do tipo "mignon" devem evitar grinalda muito grande, véus volumosos e excesso 
de bordados, pois podem sumir no meio deles. O véu pode ser usado longo, curto ou 
mantilha, dependendo do estilo do seu vestido e do seu gosto. 

Noivas jovens podem, se desejarem, usar véu, grinalda e flor de laranjeira, mas, se você 
estiver acima dos trinta, vestidos de noiva branco, porém discretos, são mais elegantes. 

Noivas com mais de trinta e cinco ficarão perfeitas em um tailleur ou em um impecável 
vestido. Independente de estilo, seu bom gosto estará marcado em cada um dos 
detalhes. 

 


