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1. Sessões de retratos para famílias.



Uma sessão de retratos de família é uma experiência 
super-divertida - sem poses feitas mas carregada de 
interacções e emoções. São memórias que se 
constroem. 
A sessão de retratos é sempre seguida, uma a duas 
semanas depois, de uma apresentação personalizada 
para a escolha das imagens com que vão ficar. 
Para a vossa sessão, podem optar por escolher uma 
das soluções que proponho na página 7… ou escolher 
à-la corte, de entre os produtos que apresento a 
partir da página 11. Ou decidir apenas quando virem 
as imagens na apresentação.  
É tudo muito flexível!



O trabalho do senhor dos retratos é pensado para ser 
impresso. Tenho três boas razões: 
Em primeiro lugar porque, ao contrário das imagens 
captadas num telemóvel, estas fotos têm qualidade 
para ser ampliadas em papel até dimensões muito 
significativas.  
Depois porque as imagens impressas estão muito 
mais presentes na nossa vida, ao contrário daquelas 
que ficam esquecidas dentro de um computador.  
E, finalmente, porque são a forma mais segura de 
guardar estas memórias - com o telemóvel que se 
perde ou o computador que avaria, o álbum de 
retratos vai estar sempre lá!



Para além dos produtos em que venham a 
materializar os vossos retratos - álbuns, quadros, 
impressões simples - vão receber ficheiros das 
imagens que selecionaram, prontos para usar em 
redes sociais. 
Estas imagens têm as dimensões ideais para 
Instagram ou Facebook, num formato 
tendencialmente quadrado. A autoria está 
identificada, através do logo do senhor dos retratos, 
num dos cantos.  
Por princípio, não entrego ficheiros de alta 
resolução. Dito isto, é muito importante para mim 
que as famílias fiquem super-satisfeitas com esta 
experiência… por isso, necessidades específicas 
podem sempre ser conversadas.  



Soluções de retratos

Solução Base | 80€. 
Sessão de retratos incluindo 24 imagens, 4 impressões 
pequenas e uma média (pág.27). 

Solução Presente | 140€. 
Sessão de retratos incluindo 24 imagens e um Álbum 
Pequeno (pág.12). 

Solução Memórias | 175€. 
Sessão de retratos incluindo 30 imagens e um Álbum 
Médio (pág.13). 

Solução Plus | 220€. 
Sessão de retratos incluindo 40 imagens e um Álbum 
Grande (pág.14). 

Solução Top | 300€. 
Sessão de retratos incluindo 40 imagens, um Álbum 
Grande (pág.14) e uma Tela 30x40 (pág.18). 

* Para sessões de família alargada, considerar  
um custo adicional de 15€.



2. Sessões de retratos para filhos.



Sessões sportraits
Sessão de retratos de temática desportiva,  
com a duração de uma manhã ou uma tarde,  
incluindo fornecimento de 16 ficheiros em  
média resolução. 
  
• Sessão + álbum 15x15 : 140€  
• Sessão + ficheiros alta resolução : 150€ 
• Sessão + álbum 20x20 : 175€



Sessões kids & horses
Sessão de retratos com cavalos e crianças/ 
teens/jovens, com a duração de uma manhã  
ou uma tarde, incluindo fornecimento de 16  
ficheiros em média resolução. 
  
• Sessão + álbum 15x15 : 140€  
• Sessão + álbum 20x20 : 175€ 
• Extra para 40 imagens: 75€ 
• Extra para 60 imagens: 125€



3. Álbuns de Retratos.



Álbuns Pequenos

Álbum com 24 páginas: 65€ 

Páginas extra (par): 7,5€ 
Janela na capa: 21€ 
Inscrição a laser na capa: 30€ 
Composição de capa impressa: 10€

Álbuns de impressão fotográfica, 
com acabamentos em tecido ou imitação 
de pele. 
Formato quadrado de 15cm x 15cm.



Álbuns Médios

Álbum com 30 páginas: 100€ 

Páginas extra (par): 9€ 
Janela na capa: 21€ 
Inscrição a laser na capa: 30€ 
Composição de capa impressa: 10€

Álbuns de impressão fotográfica, 
com acabamentos em tecido ou imitação 
de pele. 
Formato quadrado de 20cm x 20cm.



Álbuns Grandes

Álbum com 30 páginas: 145€ 

Páginas extra (par): 11€ 
Janela na capa: 21€ 
Inscrição a laser na capa: 45€ 
Composição de capa impressa: 10€

Álbuns de impressão fotográfica, 
com acabamentos tecido ou imitação de 
pele. 
Formato quadrado de 25cm x 25cm.



Álbuns Mega

Álbum com 40 páginas: 250€ 

Páginas extra (par): 15€ 
Janela na capa: 21€ 
Inscrição a laser na capa: 45€ 
Composição de capa impressa: 10€

Álbuns de impressão fotográfica, 
com acabamentos em tecido ou imitação 
de pele. 
Formato quadrado de 30cm x 30cm.



4. Wall Art de Retratos.



Hard Posters

Poster K-Bright (0,5 cm): 140€ por m2 
Poster K-Bright (1 cm): 185€ por m2

Impressão fotográfica em placa rígida leve  
Kapa-Bright, com acabamento brilhante  
e durável.



Quadros de Tela

Quadro de 20cm x 30cm: 50€ 
Quadro de 30cm x 40cm: 80€ 
Quadro de 40cm x 50cm: 110€ 
Quadro de 40cm x 60cm: 125€ 
Quadro de 50cm x 70cm: 160€

Impressão em tela fine art, montada 
em armação de madeira maciça.

Outras medidas disponíveis por 
orçamento.



Retratos emoldurados

Quadro de 30cm x 40cm: a partir de 60€ 
Quadro de 40cm x 50cm: a partir de 95€ 
Quadro de 50cm x 60cm: a partir de 125€ 
Quadro de 50cm x 70cm: a partir de 145€ 
Quadro de 60cm x 80cm: a partir de 185€

Fotografia em moldura de madeira maciça, com 
passe-partout e vidro anti-reflexo. Cores 
branca, preta ou madeira natural.

Outras medidas disponíveis por 
orçamento.



5. Presentes de Retratos.



Placas magnéticas

1 placa: 25€ 
Conjunto de 4 placas: 35€ 
Conjunto de 6 placas: 45€

Impressões rígidas, de 12 cm x 12 cm, 
para decoração móvel do frigorífico.



Bloco de madeira de mesa

Imagens de 10cm x 15cm: 35€ 
Imagens de 15cm x 21cm: 50€

Quadro com a imagem impressa 
directamente em madeira.



Display de mesa

Imagens de 18cm x 13cm: 65€ 
Imagens de 20cm x 15cm: 75€ 
Extra para suporte de vidro: 20€

Seis cartões com impressão fotográfica 
em ambas as faces, com suporte em 
madeira.



Calendário

Calendário de 18cm x 13cm: 65€ 
Extra para suporte de vidro: 20€

Seis cartões com impressão fotográfica 
em ambas as faces, com suporte em 
madeira.



Bloco de acrílico de mesa

Bloco de 15cm x 15cm: 95€

Imagem em impressão metálica, ligada 
a um bloco maciço de acrílico.



6. Impressão de retratos.



Impressões

Impressão Pequena, 15cm x 10cm 
1-10: 4€ 
11-20: 3€ 
mais de 21: 2€ 

Impressão Média, 22cm x 15cm 
1-10: 6€ 
11-20: 5€ 
mais de 21: 4€ 

Impressão Grande, 30cm x 20cm 
1-10: 10€ 
11-20: 9€ 
mais de 21: 8€ 

Impressão Mega, 38cm x 25cm: 15€

Fotos impressas em papel de elevada 
qualidade e longevidade garantida.



Ficheiros digitais

Ficheiro de alta resolução: 30€

Imagem de alta resolução, permitindo 
ampliação em grandes formatos.



Contactos:
Nuno Gonçalves 

912 353 112 
osenhordosretratos@gmail.com 

www.osenhordosretratos.com

NOTA: Preços válidos para marcações até 30 de Junho de 2020… e isentos de IVA!


