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a sessão

preparação - conversas prévias para nos conhecermos um pouco 
melhor e decidir o melhor cenário (exteriores, casa, estúdio), roupa e 
estilo de sessão

fotografia - o grande dia!

pós produção - selecção e processamento digital para dar o toque 
artístico final às imagens

selecção de imagens - galeria online (privada) para escolher as suas 
imagens favoritas

impressão: os laboratórios com que trabalho foram escolhidos a dedo 
pelo seu profissionalismo e qualidade irrepreensível

Parabéns por gostar de si!

Uma sessão de retrato personalizada comigo é muito mais do que “ir tirar umas fotografias”. É 
uma celebração de si, um acto de auto estima, onde por umas horas, tudo gira à sua volta.

É a oportunidade de guardar este momento da sua vida para sempre e da melhor forma possível: 
como uma verdadeira obra de arte.



*imagem digital max: jpeg 4300px @300dpi (adequado para ver em monitores grandes e para imprimir)
** imagem digital web: jpeg 900px @72dpi com marca d’água (adequado para partilhar por email e redes sociais)

- maquilhagem e cabelo por consulta
- pessoa adicional na sessão 20€extras

sessõessessõessessões

Express Exclusive Extravaganzza

duração: 30 min
pessoas: 1

inclui

- Fotografia e Pós Produção

- 3 imagens digitais max*
-15 imagens digitais web**

-1 pdf com as provas
-arquivo dos originais (6 meses)

valor: 60€

duração: 1,5h
pessoas: 2

inclui

- Fotografia e Pós Produção

- 8 imagens digitais max*
-50 imagens digitais web**

-1 pdf com as provas
-arquivo dos originais (6 meses)

valor: 120€

duração: 3h
pessoas: 2

inclui

- Fotografia e Pós Produção

- 40 imagens digitais max*
-80 imagens digitais web**

-120€ em produtos

-1 pdf com as provas
-arquivo dos originais (6 meses)

valor: 380€



print preço

papel Fotográfico 15x22cm €" 4,00

papel Fotográfico 20x30cm €" 7,00

papel Fotográfico 30x45cm €" 15,00

papel Fotográfico 40x60cm €" 22,00

tela 24x30cm €" 35,00

tela 30x40cm €" 50,00

tela 40x60cm €" 75,00

fine art print 24x30cm €" 35,00

fine art print 30x40cm €" 45,00

fine art print 40x60cm €" 78,00

livro 22x22cm 20 pag €" 95,00

livro 17x23cm 20 pag €" 95,00

livro 30x30cm 20 pag €" 140,00

digitaldigital preço

imagem digital max (alta 
resolução)

Unid €" 10,00

imagem digital max (alta 
resolução)

20 €" 150,00
imagem digital max (alta 
resolução) 40 €" 220,00

imagem digital max (alta 
resolução)

+60 €" 270,00



outras opções

- livros noutros formatos, além dos 
tabelados

- impressões em grandes formatos

-montagem em painéis rígidos (k-line, pvc, 
etc)

- fotografias com molduras personalizadas

- serviço VIP: deslocamo-nos a casa do/a 
cliente para ajudar a escolher o melhor 
local para pendurar as peças, o tamanho 
ideal e até as penduramos!

" " " "
" " " (preços por consulta)

impressões
-papel fotográfico

-fine art - impressão jacto de tinta em papel de algodão (muito alta qualidade e durabilidade)

- tela

" - livro impresso em papel fotográfico cartonado

" Psst... por cada 10 fotos impressas compradas, ofereço mais uma!



condições gerais

 despesas fora da Grande Lisboa não incluídas

	
 pagamento da sessão

  - 50% pago na reserva da data da sessão
  - 50% pago no dia da sessão
	
	
	 pagamento dos produtos

	 	 - 50% pago na encomenda
	 	 - 50% pago na entrega

 (aos preços apresentados acresce IVA à taxa em vigor)

	 entrega

 fotografias em papel enviadas à cobrança via CTT (com portes) ou entrega em mãos (Paço de Arcos)

 ficheiros enviados via web (email ou serviço de transferência) após pagamento (transferência bancária) ou entrega de CD em mãos (Paço 
 de Arcos)

 as fotos entregues destinam-se exclusivamente a uso particular. Para qualquer outra utilização (comercial, editorial, revenda, etc), deverá 
 ser contactado o autor (Gonçalo Barriga), pelo email info@goncalobarrigafoto.com ou Tm +351 917006337

 o autor poderá, eventualmente, usar as imagens para promoção dos seus serviços (salvo indicação expressa do cliente)

 condições válidas por 30 dias a partir da data de recepção
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