A dois meses de subir ao altar
com o ator Isaac Alfaiate,
LÚCIA GARCIA ultima os preparativos

“Vou ter o casamento
dos meus sonhos e o meu
vestido de noiva é de princesa„
A filha da manequim, Matilde, de 6 anos,
fruto de uma relação anterior,
vai ser a menina das alianças
Lúcia Garcia, de 33 anos, e Isaac Alfaiate, de 25, vão casar-se no dia
14 de setembro, data em que celebram quatro anos de namoro

“A Matilde
é muito
brincalhona
e nada egoísta„
A manequim afirma
que a sua participação
no programa “Splash!
Celebridades” foi muito
positiva e que a filha
lhe disse que ela estava
linda na piscina

J

untos há quase quatro
anos, Lúcia Garcia e
Isaac Alfaiate já tinham falado algumas vezes em casamento, mas isso nunca tinha
sido visto como uma prioridade. Até ao dia em que,
num jantar romântico, o ator
de 25 anos, surpreendeu
a manequim, de 33, com um
anel de noivado e um pedido
de casamento. “Fiquei sem
reação”, confessa Lúcia Garcia.
A Lux acompanhou a manequim, que se mostra deslum-

brada com a escolha que fez,
durante a prova do vestido de
noiva na Nova Noiva – Alta
Costura, em Lisboa. “Foi difícil
fazer uma escolha entre tantos
modelos lindos da St. Patrick,
mas tenho a certeza de que
toda a gente vai adorar”, assegura, convicta. O grande
dia acontece a 14 de setembro, data em que o casal celebra quatro anos de namoro,
e Matilde, de 6 anos, fruto do
anterior casamento da manequim com o modelo Mário
Franco, vai ser a menina das

alianças: “A Matilde está muito
ansiosa, até mais do que eu.
Já convidou o namorado dela
para ir ao casamento e tudo...”,
confidencia, divertida.
Lux – Se calhar, muitas pessoas
pensaram que este seria apenas
um amor de verão, mas estão
a caminho do altar...
Lúcia Garcia – [risos] Nunca
ligámos muito ao que as pessoas
diziam, mas este casamento
prova bem o contrário. Aliás,
no dia do nosso casamento,
14 de setembro, faz quatro anos
que começámos a namorar.

Lux – Como é que aconteceu
o pedido de casamento?
L.G. – Falávamos sobre isso,
mas não era uma prioridade, até
que um dia, estávamos num
restaurante e o Isaac ofereceu-me uma caixa com um anel
lá dentro. Fiquei sem reação!
Mas penso que devemos fazer o que sentimos e, se estamos bem os dois, porque não?
Não vale a pena pensar que já
fui casada uma vez e que não
deu certo e que se calhar é
melhor não me casar. Isso é
completamente errado! Vou ter

o casamento dos meus sonhos...
Lux – Como é que a Matilde reagiu?
L.G. – A Matilde está muito ansiosa, até mais do que eu. Já
convidou o namorado dela para
ir ao casamento e tudo... Ela
é muito observadora e apercebeu-se de que eu andava
sempre a ver revistas de noivas
e um dia perguntou-me se eu e
o Isaac íamos casar-nos. Disse-lhe que sim e ela ficou muito
contente!
Lux – Vai ser ela a menina das
alianças?
L.G. – Sim! Nunca assistiu a

nenhum casamento, mas tem a
noção das coisas todas e já disse
que precisa de uma almofadinha
para levar as alianças.
Lux – A Matilde ajudou-a a
escolher o vestido de noiva?
L.G. – Não, mas perguntou-me se
já tinha o véu, que era muito importante para tapar a cara e para
depois o levantar para dar um
beijinho ao tio Isaac... [risos] Não
sei onde é que ela aprendeu.
Se calhar, viu no Canal Panda.
E disse-me que tem de levar
uma coroa e que as cores têm
de ser branco e rosa.

De entre os vários vestidos
que provou na Nova Noiva,
em Lisboa, Lúcia Garcia
apaixonou-se por um
modelo da marca espanhola
St. Patrick: “É lindo,
toda a gente vai adorar!”

“O Isaac não está
nervoso, mas
no próprio dia
será diferente„

Lúcia Garcia tem contado com a colaboração
da wedding planner Carina Olim,
da La Key Events, e também com as opiniões
da filha, Matilde, de 6 anos, que deseja que seja
tudo em tons de branco e cor-de-rosa

“A Matilde disse-me que era muito
importante usar véu para tapar
a cara e para depois o levantar
para dar um beijinho ao tio Isaac„
Lux – Como é que imaginou
o seu vestido?
L.G. – [risos] Como uma princesa!
Não posso revelar muito, mas
acho que todos se vão apaixonar por ele. Na verdade, é difícil
fazer uma escolha entre tantos
modelos lindos da St. Patrick. E
hoje aqui, na Nova Noiva, fomos
super bem recebidos. Adorei!
Lux – Como é que é a relação
da Matilde com o Isaac?
L.G. – O Isaac entrou na minha
vida quando a Matilde nem
sequer tinha 2 anos, e ele sempre
cuidou dela e se preocupou
muito com ela. Aliás, dão-se
muito bem! A Matilde tem o
pai dela e isso não se substitui,
mas ela gosta muito do Isaac.
Os olhos dela brilham quando
ele chega, se lhe pede um beijo
então... Ela é louca por ele,
acho que ela é que se vai casar
com ele!
Lux – Presumo que seja muito
importante para si essa empatia
entre eles, não?
L.G. – Completamente! Não estaria nunca com alguém que
não tratasse bem a minha filha.
Estou cem por cento à vontade
em relação ao Isaac e é muito
bom ter a Matilde connosco!
Lux – A Matilde é filha de dois
manequins. Ela também já sonha
em ser modelo?
L.G. – Sim. Há tempos, fiz um
trabalho para a Micaela Oliveira
e ela disse-me logo que, um
dia, também queria desfilar para
ela. Adora brincar com a minha maquilhagem, mas acho
que isso acontece com todas
as meninas.
Lux – Tem uma wedding planner
por alguma razão especial?
L.G. – Não tenho muito tempo e

confesso que me causa stress.
É preciso viver um pouco para isto
e são meses a viver para isto.
Não quero chegar ao dia do
casamento completamente
estafada.
Lux – Como imagina esse dia?
L.G. – Acho que nesse dia é
que vou sentir-me um pouco
nervosa. Ver a reação da Matilde e do Isaac é muito importante para mim. Ele não está
nada nervoso, mas no próprio
dia será bem diferente.
Lux – Têm ambos profissões
em que se expõem muito.
Lidam bem com isso ou são
ciumentos?
L.G. – Somos muito críticos em
relação ao trabalho um do
outro e partilhamos opiniões.
Quanto às cenas mais ousadas,
confesso que não gosto de ver.
Levanto-me e vou fazer um chá!
Se fosse atriz, talvez percebesse
melhor. Aliás, fiz agora uma pequena participação na telenovela onde entra o Isaac – “Destinos Cruzados” – e sei que não
estão ali só duas pessoas, mas
sim todo um grupo de trabalho. Dei-me conta de que não
é assim tão preocupante, mas
até entender isso, não é fácil.
Num catálogo de lingerie, por
exemplo, também tenho de
criar uma cumplicidade com o
manequim que está comigo e
isso também pode não ser fácil
para o Isaac.
Lux – Desejam ter filhos?
L.G. – Sim! Pelo menos mais dois!
O Isaac é um ótimo ‘pai’. n
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“Não estaria
nunca com alguém
que não tratasse
bem a minha filha„

