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1. Sessões de retratos para famílias.



Sessões de retratos
Sessão de retratos de família nuclear*, com a  
duração de uma manhã ou uma tarde, incluindo 
fornecimento dos ficheiros em média  
resolução e um bónus de 10€ na compra de 
um álbum.  
  
• Com 24 imagens: 75€ 
• Com 40 imagens: 125€ 
• Com 60 imagens: 195€ 

* 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 : 160€



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 : 160€ 
• 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: 45€

Álbuns de impressão fotográfica, 
com acabamentos em imagem impressa, 
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: 45€

Álbuns de impressão fotográfica, 
com acabamentos em imagem impressa, 
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€

Álbuns de impressão fotográfica, 
com acabamentos em imagem impressa, 
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€

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



4. Wall Art de Retratos.



Hard Posters em K-Bright

Poster K-Bright (0,5 cm): a partir de 35€ 
Custo por m2 K-Bright (0,5 cm): 140€ 

Poster K-Bright (1 cm): a partir de 45€ 
Custo por m2 K-Bright (1 cm): 185€

Impressão fotográfica em placa rígida, com 
acabamento com brilho.



Hard Poster Sets

Set 1 de 5 imagens (49x49): 45€ 
Set 2 de 7 imagens (49x66): 55€ 
Set 3 de 10 imagens (49x84): 75€ 
Set 4 de 7 imagens (49x86): 75€ 

Outras opções disponíveis.

Conjunto de múltiplas impressões em 
K-Bright (1 cm).



Hard Posters em K-Tex

Poster K-Tex (0,5 cm): a partir de 40€ 
Custo por m2 K-Bright (0,5 cm): 165€ 

Poster K-Tex (1 cm): a partir de 50€ 
Custo por m2 K-Bright (1 cm): 195€ 

Opção moldura madeira, branca, preta ou em 
tom natural: +150%

Impressão fotográfica em placa rígida, com 
acabamento com textura de tela.



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 fotográfica, 
montada em armação de madeira 
maciça.

Outras medidas disponíveis por 
orçamento.



Quadros Mounted Print

Quadro de 25cm x 20cm: 90€ 
Quadro de 36cm x 28cm: 115€ 
Quadro de 60cm x 25cm: 140€ 
Quadro de 50cm x 40cm: 155€ 
Quadro de 76cm x 50cm: 200€

Quadros de parede, em estilo moderno, 
montados em bloco sintético maciço 
com topos negros.



Quadros Float Frame

Quadro de 25cm x 20cm: 135€ 
Quadro de 36cm x 28cm: 160€ 
Quadro de 60cm x 25cm: 200€ 
Quadro de 50cm x 40cm: 250€ 
Quadro de 76cm x 50cm: 325€

Quadros em madeira com imagem 
montada de forma saliente, sobre 
fundo de tecido.



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€ 
Impressão Média, 22cm x 15cm: 3€ 
Impressão Grande, 30cm x 20cm: 8€ 
Impressão Mega, 38cm x 25cm: 15€

Fotos impressas em papel de elevada 
qualidade e longevidade garantida.



Ficheiros digitais

Ficheiro de alta resolução: 40€

Imagem de alta resolução, permitindo 
ampliação em grandes formatos.



7. Pacotes para oferta de retratos.



Solução Base: 130€ 
• sessão de 1/2 dia com 24 imagens;  
• 1 álbum pequeno (15x15), com 24 

páginas. 

Solução Plus: 170€ 
• sessão de 1/2 dia com 24 imagens;  
• 1 álbum médio (20x20), com 30 

páginas. 

Solução Top: 280€ 
• sessão de 1/2 dia com 40 imagens; 
• um álbum médio (20x20), com 30 

páginas. 
• um quadro de tela 30x40.



Contactos:
Nuno Gonçalves 

912 353 112 
osenhordosretratos@gmail.com 

www.osenhordosretratos.com

NOTA: Preços válidos para marcações até 30 de Junho de 2019… e isentos de IVA!


