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Waleska Gameiro é uma simpatica brasileira que vive há 15 

anos na França. Baiana, neta de confeiteira portuguesa, cresceu 

vendo sua avó preparar bolos decorados para os clientes e começou 

seu percurso fazendo os bolos das festas de aniversário da familia. 

Ainda na juventude, teve uma passagem de 6 anos no Viena, em 

São Paulo, comandando o mezzanino. 

Percorreu um diversificado caminho profissional antes de criar a Walcakes. Economista, pedagoga, ex-professora de lingua portuguesa na 

Sorbonne Nouvelle, animadora de creche e escolas (Mairie do 95 – Val d’Oise). 

A vontade de criar, sem interferência de um patrão, fez com que voltasse ao universo da restauration em 2007. 

Mesmo tendo diploma de confeiteira pelo SENAC-SP, para entrar na área aqui na França, teve que enfrentar alguns percalços 

administrativos, mas não desanimou: Revalidou seu diploma, voltou para a escola da classe, se especializou segundo as regras francesas e 

tornou-se Membro da Chambre du Métier de l’Etat. 

http://www.comunidadebrasileiranafranca.com/
http://www.comunidadebrasileiranafranca.com/category/destaque/
http://www.comunidadebrasileiranafranca.com/


Além de bom exemplo para a comunidade brasileira na França, provou que podemos muito quando queremos, que somos muito mais do 

que dizem os clichês… e aconselha aos brasileiros, que continuem perseguindo seus sonhos, mas que nunca se esqueçam de suas origens. 

Waleska hoje faz o que mais gosta: Comanda a Walcakes Design junto com seu marido, Pierre Galchier. Empresária respeitada no universo 

dos eventos franceses e brasileiros na França, inseriu alguns recheios brasileiros em sua fórmula, com grande aceitação pelos “paladares” 

mais exigentes de Paris. Mas sua criação não é apenas gastronômica, Waleska é igualmente uma artista. 

Expondo pela segunda vêz no Salon du Mariage no Parc Floral em Vincennes, Waleska e Pierre nos receberam no belo stand da Walcakes, 

com um largo sorriso e simplicidade ímpar. 

 

A Walcakes fica atualmente em Le Pecq, na região de Yvelines e aceita encomendas para qualquer evento temático. Por questão de 

conservação dos bolos, Waleska prefere atender apenas até a zona 5 da Île de France. 

Mais sobre a Walcakes: 

www.gateauxbrasil.blogspot.com 

gateauxbrasil@gmail.com 

Facebook – walcakesbywaleska 

Atelier : 9, Quai Maurice Berthaux – 78230 

Le Pecq 

Telefone : 07 61 88 56 81 

*Comercial : Pierre Galchier 

  

Mais fotos na homepage e na página da nossa  fotógrafa, Keila Bacellar 

Colaborou  Cristina Daher, colunista em Paris  
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