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SERVIÇO SIMPLES  

O Serviço Simples é uma boa opção se vão ter um casamento intimista: uma cerimónia simbólica só para vós 
ou com um pequeno número de convidados, ou uma cerimónia civil com uma sessão fotográfica a seguir. 
Também é ideal para um pequeno casamento mais clássico em que tudo ocor re no mesmo local e a preparação, 
cerimónia e a cobertura do copo d’água cabem em quatro horas. 

800€ 

• Cobertura do casamento até 4 horas (1 fotógrafo) 

• Horas adicionais — 150 € por hora 
• 25 primeiras fotografias até 1 semana após o casamento 

• 200-250 fotografias editadas em alta resolução 

• Galeria online 

SERVIÇO CLÁSSICO 

Se vão precisar de um fotógrafo por não mais de 8 horas, se todos os eventos do dia ocor rem no mesmo local ou 
muito próximo, talvez o Serviço Clássico seja o mais adequado. 
Se a preparação dos noivos é feita em locais diferentes, a cobertura será feita por dois fotógrafos. 

1400€ 

• Cobertura do casamento (1 ou 2 fotógrafos, até 8 horas) 
• Horas adicionais — 150 € por hora 
• 50 primeiras fotografias até 1 semana após o casamento 

• 400-600 fotografias editadas em alta resolução 

• Galeria online 

• 1 sessão de solteiros (1 hora, 30 fotografias) — oferta 



SERVIÇO COMPLETO 

Se o vosso casamento começa de manhã cedo e acaba pela noite dentro, se a preparação dos noivos é em locais 
separados ou se vão ter mais de 100 convidados, o Serviço Completo é a melhor opção. 

2000€ 

• Cobertura do casamento (2 fotógrafos, até 12 horas) 

• Horas adicionais — 150 € por hora 
• 50 primeiras fotografias até uma semana após o casamento 

• 500-700 fotografias editadas em alta resolução 

• Galeria online 

• 1 sessão de solteiros (1 hora, 30 fotografias) — oferta 

SERVIÇO ESPECIAL 

3500€ 

• Cobertura do casamento (2 fotógrafos, até 15 horas) 

• Horas adicionais — 150 € por hora 
• 50 primeiras fotografias até uma semana após o casamento 

• 500-700 fotografias editadas em alta resolução 

• Galeria online 

• Um álbum para o casal e dois réplicas para os pais 

• 1 sessão de solteiros (1 hora, 30 fotografias) — oferta 



CONDIÇÕES E SERVIÇOS ADICIONAIS 

• Os preços apresentados acima aplicam-se em Lisboa e num raio de até 30 km de Lisboa.  
Para deslocações nacionais ou para o estrangeiro, por favor peça um orçamento. 

• Álbum 30х30 cm — 450€. 

• Sessão fotográfica adicional antes ou depois do casamento — 200€ (2 horas, 60-70 fotografias)  

• O pagamento será dividido em: 30% para reservar a data (não reembolsável em caso 
de cancelamento pelo cliente); 70% uma semana antes do casamento. Os pagamentos 

podem ser em dinheiro ou transferência bancária. 

• Transportes durante o evento serão a cargo e por conta dos clientes. 

• Os custos de envio do álbum e afins não estão incluídos no preço. 

• O prazo de entrega das fotografias (em formato digital) será de até 30 dias úteis.  
O prazo de entrega do álbum será de até 4 meses após o evento. 



SESSÃO DE SOLTEIROS 

É uma sessão que se faz antes do casamento e é uma oportunidade para nos conhecer-mos 

antes do vosso Grande Dia, para se habituarem à câmara e… fotos extra! Podemos fazer esta 

sessão num sítio que tenha um significado especial para vocês ou num sítio bonito onde  
não haja tempo de ir no dia do casamento. Por exemplo, estas fotos da Rita e do Marco foram 

tiradas num sítio onde se casaram os pais da Rita. 

Se planearem fazer um jantar de ensaio (rehearsal dinner) que querem que seja fotografado, 

também o podemos fazer, em vez da sessão de solteiros. 

Podem encontrar a “sessão de solteiros” incluída no Serviço Completo  
e no Serviço Clássico e é uma oferta. Se não tiverem oportunidade de fazer a sessão antes  
do casamento, podemos também fazer depois. Mas se não quiserem fazê-la por algum 

motivo, não vai descontar do preço do pacote. 

http://olgamoreira.com/rita-marco-pre-wedding-photo-session


Se estiverem de acordo com as condições, estes são OS PRÓXIMOS PASSOS: 

1. Por favor, enviem-me uma mensagem através do website ou e-mail: 

hello.olgamoreira@gmail.com. Será bom se puderem incluir a informação seguinte: data do 

vosso casamento, local e número aproximado de convidados, e outra informação que achem 

que possa ser relevante. Assim, posso dizer-vos se estou disponível e dar-vos um preço final, 

caso seja diferente do preço do pacote escolhido (por exemplo, pela inclusão de 

deslocações ou serviços adicionais)  

2. Se as condições forem aceites da vossa parte e a data estiver disponível, então peço-vos que 

arranjem um tempo para uma pequena conversa, em pessoa ou on-line. Gostaria de saber 

mais sobre vós, o vosso casamento e as vossas expectativas e preferências, e também para 

vos explicar um pouco sobre a minha maneira de trabalhar. Tenho sempre imensas questões, 

e é possível que vocês também tenham :) 

3. Depois da nossa conversa, podemos então proceder ao pré-pagamento para reservar a 

data. Este corresponde a 30% do valor total e não é reembolsável em caso de cancelamento 

da vossa parte.  

4. No entretanto, mantemos o contacto e combinamos e fazemos a sessão de solteiros. 

5. Até uma semana antes do casamento, peço-vos que efectuem o pagamento dos restantes 

70%. Porquê antes do casamento? Porque assim não vão ter de se preocupar com este 

pormenor no dia da cerimónia, nem logo a seguir, enquanto estão de lua-de-mel (a última 

coisa que quero fazer é incomodar-vos nesta altura). 

6. O dia do vosso casamento! 

7. Uma semana após o casamento, enviar-vos-ei as primeiras fotos com os momentos altos do 

Grande Dia. 

8. As restantes fotos estarão prontas dentro de 30 dias úteis. Vou avisar-vos assim que 

estiverem disponíveis. 

mailto:hello.olgamoreira@gmail.com


 

Fico muito feliz com a vossa atenção ao meu trabalho. Isto significa que, 
tal como eu, apreciam fotografias naturais e genuínas,  

em que as pessoas não estão a posar mas a viver. 
  

Muito obrigada, 
Olga Moreira 

e-mail: hello.olgamoreira@gmail.com 
www.olgamoreira.com 

+351 965 508 276 
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