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Vantagens e desvantagens de 
casar em feriado 
 
Profissionais da área ensinam os truques para desfrutar de um 
casamento em pleno feriado, e sem prejuízo! 
 

	  
Casar em dia de feriado é boa opção para 'Destination Wedding' Foto: Thinkstock 
	  
Por Patrícia Gattone 

Especialistas em casamento esclarecem: afinal, casar em dia de feriado é 
uma boa ou é furada? Com tantas datas não-letivas aos sábados neste ano 
de 2013, não poderíamos deixar de abordar o assunto, afinal, o dia oficial do 
casamento é 'sábado'. E se você quer casar em breve, aproveite, pois ainda 
há alguns dias de feriados este ano que caem extamente neste dia. Basta 
olhar no calendário as datas de 12 de outubro, 02 de novembro e, em São 
Paulo, 25 de janeiro de 2014. 

Segundo Stéfanie da Silva, da Stéfanie Belo – Produções e Eventos, 
períodos assim são ótimas oportunidades para reunir convidados de outras 



cidades ou países que certamente conseguirão adequar suas agendas para 
comparecerem ao casamento. "Além disso, é uma excelente oportunidade 
para um 'Destination Wedding' (LEIA MAIS AQUI), uma vez que o período 
será mais extenso para comemoração", explica ela. 

Para Sabrina Nascimento, casar em dia de feriado era indispensável, e, 
acreditem, o casamento dela com Ângelo Vitor foi realizado no Dia de 
Finados. "Na verdade a minha data inicial era para o dia 12 de outubro, em 
um feriado também, porque tínhamos padrinhos que viriam da Bahia e para 
eles seria melhor. Quando meus pais foram fechar a data no salão, um outro 
casal já tinha reservado o dia, então minha mãe me ligou avisando que a 
única data que tinha disponível no salão seria do dia 02/11", conta ela. 

Ela lembra que muita gente criticou a decisão do casal pela data escolhida. 
"Mas nem ligamos, marcamos a data e faltando quatro meses para o casório 
meu pai veio a falecer. Muitos disseram que foi por causa da data, mas sei 
que não tem nada a ver, porque essas coisas só é Deus quem decide", 
afirma. Sabrina faz questão de reforçar também, que ela não acredita em 
azar, pois, segundo ela, o casamento saiu perfeito. 

"Foi lindo e emocionante, foi muito além do que imaginei. Quanto a azar no 
casamento, posso dizer que somos o casal mais feliz do mundo, meu marido 
é o meu presente de Deus, pois não poderia ser melhor. Muitos diziam que 
não iria dar sorte a data e que não daria certo o namoro porque nos 
conhecemos pela internet. Estamos juntos já há cinco anos e agora, no dia 2 
de novembro, faremos um ano de casados", fala emocionada. 

Se você está pensando na ideia de aproveitar o feriado para casar, uma 
excelente notícia: devido à baixa procura pela data é possível fazer uma 
negociação melhor com os fornecedores, diz Bebeta Schiavani, que é 
wedding planner. No entanto, ela faz um alerta. "Apesar de alguns serviços 
terem uma melhor negociação, existem alguns fornecedores que não 
trabalham em feriados e outros que cobram taxa extra", orienta. 

Outra dica importante de Rodrigo Monsó, da Hora do Buquê, é enviar o "save 
the date" com antecedência, já que as pessoas podem acabar programando 
alguma viagem. 

A seguir, reunimos algumas dicas das especialistas sobre as vantagens e 
desvantagens de casar em feriado, confira: 
 
VANTAGENS 

▪ Possibilidade de melhor negociação de valores com fornecedores devido à 
baixa procura; 

▪ Maior probabilidade do profissional desejado estar disponível; 
▪ Todos que comparecerão terão mais tempo para curtir os preparativos e o 

pós-festa; 
▪ Proporcionar para os convidados uma festa mais duradoura, como por 

exemplo um jantar (se na cidade), um lual (no litoral) ou fogueira com 
moda de viola (se na fazenda) na véspera do casamento e um brunch 
no dia seguinte; 

▪ Conciliar o casamento com viagem e lua de mel; 
▪ É possível oferecer um casamento a bordo de um navio, por exemplo, 

podendo usufruir da segurança, do luxo e do entretenimento que ele 



proporciona; 
▪ Melhor tráfego no caso das grandes metrópoles; 
▪ Possibilidade maior de sucesso em Destination Wedding; 
▪ Viabilidade da vinda de convidados de outras cidades e estados; 
▪ Maior tranquilidade para os convidados no dia do casamento, haja visto 

que não terão que trabalhar no mesmo dia ou no dia seguinte.   
 

DESVANTAGENS 

▪ Corre-se o risco de alguém já ter planejado uma viagem e alguma pessoa 
especial não poder comparecer; 

▪ Como é um dia atípico para casamentos, a noiva pode optar por contratar 
um profissional para fazer o dia da noiva em sua residência, hotel ou 
mesmo no espaço na sala dos noivos. Se o salão que a noiva escolher 
funcionar nestas datas, também é uma ótima opção, porque, com 
certeza, o movimento será bem reduzido. Programe-se para oferecer 
profissionais para os convidados; 

▪ No caso de noivos que fazem questão de casar na Igreja Católica, em 
alguns feriados específicos as igrejas não realizam cerimônia em 
decorrência das comemorações; 

▪ A concorrência pela data fica acirrada, o que pode acarretar perda do local 
sonhado para o casamento, como por exemplo reservas em hotéis, de 
passagens aéreas etc; 

▪ O casal pode 'esbarrar' em congestionamentos nas estradas, filas em 
aeroportos etc; 

▪ Reservas de hotéis podem ficar caras para os convidados; 
▪ Dependendo do local onde será realizada a cerimônia, caso haja algum 

imprevisto, lembre-se que os convidados correm o risco de encontrar o 
comércio fechado. 

 

SERVIÇO: 

Bebeta Schiavani:www.bebetaschiavini.com.br/ 

Hora do Buquê:www.horadobuque.com.br 

Loretha Rocha: www.loretharocha.com.br 

Stéfanie Belo – Produções e Eventos:www.stefaniebelo.com.br	  


