
“I have always known ˝
it was you...”



Exclusive Tales simboliza  

aquilo que mais gostamos de fazer:  

contar histórias únicas, pessoais e irrepetíveis,  

através de fotografias. 



The Digital Tale 

reportagem fotográfica realizada por 2 fotógrafos (até 12h) 

pós-produção digital das imagens 

pen disk com ficheiros (alta resolução + internet) 

galeria privada online durante 12 meses  

arquivo dos ficheiros originais durante 12 meses 

Valor 1250€



The Album Tale 

reportagem fotográfica realizada por 2 fotógrafos (até 12h) 

pós-produção digital das imagens 

pen disk com ficheiros (alta resolução + internet) 

1 álbum fotográfico Noivos 35x25cm (horizontal) 60 pag 

galeria privada online durante 12 meses  

arquivo dos ficheiros originais durante 12 meses 

Valor 1750€



The Exclusive Tale 

reportagem fotográfica realizada por 2 fotógrafos (até 12h) 

pós-produção digital das imagens 

pen disk com ficheiros (alta resolução + internet) 

1 álbum fotográfico Noivos 35x25cm (horizontal) 60 pag 

2 álbuns fotográficos Pais 30x20cm (horizontal) 60 pag 

galeria privada online durante 12 meses  

arquivo dos ficheiros originais durante 12 meses 

sessão “Noivos" ou "Trash the Dress" 

Valor 2000€



EXTRAS 

Hora extra de reportagem fotográfica - 50 €  

Pen disk com ficheiros (alta res + internet) - 300 €  

Impressão papel matte 15x22cm – noivos e pais - 3 €  

Impressão papel matte 15x22cm – convidados - 4 €  

Álbum Fotográfico Noivos 35x25cm (horizontal), 60 pag - 600 €  

Álbum Fotográfico Pais 30x20cm (horizontal), 60 pag - 100 €  

Tela 60x40cm - 100 €  

Sessão “Noivos” - 250 €  

Sessão “Trash the Dress” - 250 €  

Vídeo - sob consulta  

Maquilhagem e cabelos - sob consulta





NOTAS 

Todas as imagens a entregar terão pós-produção digital individual  
(ajuste de cor e contraste). 

Todas as impressões (fotos e álbuns) são produzidas em laboratórios fotográficos  
de alta qualidade, cuidadosamente seleccionados. 

Ficheiro resolução internet - dimensão ideal para email e redes sociais (Facebook, 
Twitter, etc). 

Ficheiro alta resolução - dimensão e qualidade máxima, ideal para impressão. 

Sessão “Noivos”- sessão fotográfica de 2h, a realizar antes da data do casamento. 

Sessão “Trash the Dress” - sessão fotográfica de 2h, a realizar depois da data do 
casamento, utilizando o vestido da noiva e o fato do noivo. 

O nº de imagens previsto varia consoante a dimensão do evento: 
_ até 100 convidados: 200-400 fotografias (aprox) 
_ 100-200 convidados: 300-600 fotografias (aprox) 
_ 200-300 convidados: 400-800 fotografias (aprox) 
_ 300-400 convidados: 500-1000 fotografias (aprox) 
_ Mais de 400 convidados: mais de 1000 fotografias (aprox) 

Os valores apresentados, são aplicáveis a casamentos até 300 convidados. 
Para mais de 300 convidados, haverá um acréscimo de 15%. 

Despesas fora da Grande Lisboa, não incluídas. 

Na apresentação de recibo, acresce IVA à taxa em vigor. 

PAGAMENTO 

25% do valor na adjudicação, para reserva da data 
50% do valor na semana antes do casamento 
25% na entrega do trabalho final

CONDIÇÕES GERAIS 

1. O prazo habitual para disponibilização das fotografias na  
galeria privada na internet é de 30 dias.   

A entrega dos itens encomendados (fotografias impressas, pen disk, álbuns, etc)  
tem prazos variáveis,  sendo o dos álbuns (o mais longo) de aproximadamente 3 meses. 

2. A partir da data de entrega dos ficheiros das fotografias, a parte  
Contratante assume a responsabilidade do seu arquivo e protecção.  

A Exclusive Tales garante o arquivo de uma cópia dos ficheiros  
entregues por um período limitado (consoante a opção escolhida). 

3. Excepto se especificado, é entendido que todos os direitos das imagens realizadas,  
permanecerão propriedade da equipa da Exclusive Tales  

e poderão ser utilizadas para divulgação desta. 
Os ficheiros ou impressões adquiridos pela parte Contratante,  

destinam-se a uso pessoal e não poderão ser utilizados para nenhum outro fim  
(comercial, editorial, etc), sem o prévio acordo dos autores. 

4. Depois de aceites os termos deste Contrato  
e de liquidado o valor referente à adjudicação (25%), 

 a Exclusive Tales compromete-se a reservar a data acordada para a parte Contratante.  
No caso de desistência, apenas será feito um reembolso do valor mencionado  

se a parte Contratante renunciar/cancelar este Contrato  
até 90 dias antes da data da cerimónia. 

5. Se a equipa da Exclusive Tales não conseguir concluir no seu todo  
ou em parte o acordado, devido a motivos relacionados com desastres naturais  

ou outra causa à qual seja alheia, como acidentes ou doença dos fotógrafos,  
compromete-se a devolver os valores acordados com a parte Contratante.  

Esta limitação da responsabilidade da Exclusive Tales  
é igualmente aplicável ao extravio ou avaria do equipamento  

fotográfico utilizado durante a realização do casamento,  
por motivos alheios aos fotógrafos. 

6. Ambas as partes reconhecem que leram e que concordam 
 com os pontos aqui dispostos  

e que têm competências legais para aceitar este Contrato. 



A nossa missão é contar a vossa história. 

Qualquer questão, estamos ao vosso dispor.

(e)   goncalo.barriga@exclusivetales.com 

(t)   +351 917006337

(e)   goncalo.catarino@exclusivetales.com 

(t)   +351 962312701

www.exclusivetales.com 

info@exclusivetales.com 

www.facebook.com/exclusivetales.com


