
B A R B A R A  &  T I A G O !

F O T O G R A F I A  &  V I D E O



Olá! 

Somos a Bárbara e o Tiago, somos marido e mulher e 
vivemos entre Lisboa, Luxemburgo e Lanzarote pois somos 
uma família poliglota! 

Capturar o vosso dia é uma honra para nós pois podemos 
fazer parte de um dos dias mais importantes da vossa vida 
como casal.  

O nosso estilo de fotografia tem tudo a ver com interferir o 
mínimo possível no decorrer do vosso dia, enquanto 
capturamos a sua essência. 

Esperamos que se revejam nas nossas fotografias e vídeos 
pois são elas que vão eternizar o vosso dia. 

 !









SERVIÇOS FOTOGRAFIA / 2 FOTÓGRAFOS 

ELOPEMENT / 700€ 
*CERIMÓNIA APENAS COM CASAL

`2 FOTÓGRAFOS

*REPORTAGEM FOTOGRÁFICA CASAMENTO ATÉ 4 HORAS

*GALERIA ONLINE + DIGITAL SLIDE SHOW

*MÉDIA DE 300 FOTOGRAFIAS

BASIC / 1450€ 
`2 FOTÓGRAFOS

*REPORTAGEM FOTOGRÁFICA CASAMENTO ATÉ 8 HORAS

*GALERIA ONLINE + DIGITAL SLIDE SHOW

*MÉDIA DE 600 FOTOGRAFIAS



SERVIÇOS FOTOGRAFIA / 2 FOTÓGRAFOS 

FULL / 1700€ 
*REPORTAGEM FOTOGRÁFICA CASAMENTO ATÉ 12 HORAS

*GALERIA ONLINE + DIGITAL SLIDE SHOW

*MÉDIA DE 800 FOTOGRAFIAS EDIATADAS

BOX / 2050€ 
*REPORTAGEM FOTOGRÁFICA CASAMENTO ATÉ 12 HORAS

*GALERIA ONLINE + DIGITAL SLIDE SHOW

*MÉDIA DE 800 FOTOGRAFIAS EDITADAS

+

*WOOD BOX COM 15 FOTOGRAFIAS IMPRESSAS 10X15 + PEN USB

* Mais informações por consulta.



SERVIÇOS FOTOGRAFIA E VIDEO  

/ FOTOGRAFIA E VÍDEO HIBRIDO* 

BASIC DU0 / 2600€ 
*REPORTAGEM FOTOGRÁFICA CASAMENTO ATÉ 8 HORAS

*GALERIA ONLINE + DIGITAL SLIDE SHOW

*MÉDIA DE 600 FOTOGRAFIAS EDITADAS

+

*VIDEO CURTO (ATÉ 1 MIN)

*VIDEO LONGO DE 7-10 MIN

*DRONE

* Mais informações por consulta.



SERVIÇOS FOTOGRAFIA E VIDEO 

/ FOTOGRAFIA E VÍDEO HIBRIDO* 

FULL DU0 / 3000€ 
*REPORTAGEM FOTOGRÁFICA CASAMENTO ATÉ 12 HORAS

*GALERIA ONLINE + DIGITAL SLIDE SHOW

*MÉDIA DE 800 FOTOGRAFIAS EDITADAS

+

*VIDEO CURTO (ATÉ 1 MIN)

*VIDEO LONGO DE 7-10 MIN

*DRONE

* Mais informações por consulta.



SERVIÇOS FOTOGRAFIA E VIDEO 

/ FOTOGRAFIA E VÍDEO HIBRIDO* 

BOX DU0 / 3350€ 
*REPORTAGEM FOTOGRÁFICA CASAMENTO ATÉ 12 HORAS

*GALERIA ONLINE + DIGITAL SLIDE SHOW

*MÉDIA DE 800 FOTOGRAFIAS EDITADAS

+

*VIDEO CURTO PARA REDES SOCIAIS (ATÉ 1 MIN)

*VIDEO LONGO DE 7-10 MIN

*DRONE

+

*WOOD BOX COM 15 FOTOGRAFIAS IMPRESSAS 10X15 + PEN USB

* Mais informações por consulta.



SERVIÇOS EXTRA 

SESSÃO ENGAGEMENT FOTOGRAFIA / 200€ 

*MÉDIA DE 70 FOTOGRAFIAS EDITADAS

SESSÃO ENGAGEMENT FOTOGRAFIA E VIDEO / 450€ 

*MÉDIA DE 70 FOTOGRAFIAS EDITADAS E VÍDEO 1 MIN

SAME DAY EDIT / 650€ 

BOUDOIR SESSION / 300€ 

REHEARSAL DINNER / 500€ (3H) 

EXTRA HOUR / 150€ 











F.A.Q. 

As fotografias são editadas?

Sim, as fotografias são editadas uma por uma e enviadas em alta resolução através de uma 

galeria online prontas a serem impressas, guardadas e partilhadas com os convidados. Não 

são usadas marcas de água. 

Quando são entregues as fotografias?

As fotografias serão entregues entre 90 a 100 dias após o grande dia, dependendo do volume 

do trabalho. 



F.A.Q. 

Os vídeos são editados?

Sim, tanto o vídeo curto como o vídeo comprido são montados e editados por nós. 

Posso escolher a música dos vídeos?

A música do vídeo curto é escolhida por nós. No entanto a(s) música(s) do vídeo comprido 

podem ser escolhidas pelo casal mas devem ser informadas antes de iniciarmos a edição. 

Quando são entregues os vídeos?

O vídeo curto é entregue entre 2 a 3 meses após o envio das fotografias.  

O vídeo longo entre 7 a 9 meses, dependendo do volume do trabalho. 



F.A.Q. 

O que é uma engagement session?

Antes do Grande Dia podemos fazer uma sessão fotográfica.  

É o ideal para nos conhecermos melhor e quebrar a timidez com a máquina. 

Estão disponíveis para fotografar fora de Lisboa?

Sim, adoramos viajar e além de fotografarmos dentro de Portugal de Norte a Sul também 

fotografamos fora de Portugal. 



F.A.Q. 

Existe um limite de horário?

Como queremos a vossa história bem documentada escolham o serviço com o tempo que 

melhor se adequa à vossa cerimónia. 

Reserva do dia

40% do valor para reserva do dia. 

60% do valor até 8 dias antes do casamento. 

O dia fica apenas reservado após o pagamento dos primeiros 40%. 

Cancelamento

No caso de cancelamento do nosso serviço (independentemente do motivo) o valor da 

reserva do dia não é devolvido. 



F.A.Q. 

Entrega Express

Entrega Express das fotografias em 10 dias (300 euros) 

Entrega Express dos vídeos em 20 dias (500 euros) 

Grande Dia e Sessão Engagement - Deslocação

A sessão engagement é feita na Grande Lisboa ou arredores.  

Para deslocação superior a 70km o orçamento é feito por consulta, considerando o seguinte: 

*0,50€ por km iniciando no Centro de Lisboa 

*Se a distância é superior a 120km ter em consideração que teremos que pernoitar no destino 

o dia anterior e o dia seguinte - média de custo €300 



F.A.Q. 

*FOTOGRAFIA HÍBRIDA 

Quantas pessoas da equipa estarão no Grande Dia?

Em todos os serviços somos sempre nós (Bárbara e Tiago) que estaremos presentes. 

Somos ambos fotógrafos e videógrafos e quando nos contratam para capturar o grande dia em fotografia 

e vídeo somos ambos que fazemos os dois - chama-se trabalho híbrido, é muito fácil e já muito intuitivo 

para nós. A Bárbara irá deslocar-se para a preparação da noiva e o Tiago para o noivo, captando todos 

os momentos em fotografia e/ou vídeo, sendo que este é o único momento em que estaremos separados, 

mas não se preocupem, fica tudo registado. 

É importante para nós mantermos o mesmo estilo de fotografia e vídeo no nosso trabalho, tal como é 

importante sermos nós a captar o vosso dia. É a nós que vocês nos contratam e somos nós que estamos 

convosco em todos os momentos, inclusive no grande dia. Termos uma terceira pessoa nunca nos fez 

sentido pois conseguimos desta maneira ter um workflow muito fluído e dinâmico, interferindo o mínimo 

no vosso dia e mantendo a essência da Mémorelle. 



OS NOSSOS CASAIS 

Já passou quase um ano desde que a adorável Bárbara & Tiago capturaram o nosso dia especial. Antes do casamento, 
eles estiveram sempre disponíveis e a nossa sessão de pré-casamento fez-nos sentir super confortáveis. No dia eles 
misturaram-se lindamente com os convidados e certificaram-se de que não nos sentíamos “documentados”. E depois 
vieram as fotografias e os vídeos. Eram absolutamente incríveis. Ambos ainda choramos cada vez que nos sentamos e as 
vemos. Em resumo, eles foram acima e além das nossas expectativas e são verdadeiros mestres do seu ofício. Não 
podemos agradecer o suficiente a estes dois espantosos seres humanos e sentirmo-nos extremamente felizes por agora 
os chamarmos nossos amigos. 

Halina e Miguel 

Eu escolheria Bárbara e Tiago uma e outra vez! O seu profissionalismo e a forma maravilhosa como editam as fotos e os 
vídeos fazem toda a diferença, além de transmitirem imensa felicidade e boas energias, que é tudo o que se quer no dia 
do seu casamento! 

Ana e Francisco 



OS NOSSOS CASAIS 

Não poderíamos ter escolhido melhor. Estaremos sempre gratos à Barbara e Tiago pelo belo trabalho que fizeram no 
nosso casamento. Durante semanas, procurámos e contactámos muitos fotógrafos em Portugal, mas nenhum conseguiu 
cativar-nos como eles o fizeram. Para nós era extremamente importante que o fotógrafo que escolhemos para o nosso 
casamento fizesse mais do que "belas fotografias", queríamos que transmitisse sentimentos e emoções; e é isto que o 
trabalho da Memorelle transmite em cada uma das suas fotografias e vídeos. 

Mariadny e João 

Mémorelle foram os primeiros fotógrafos que surgiram na nossa pesquisa e foi definitivamente amor à primeira vista, a 
nossa primeira escolha! As suas fotografias falam por si! Adorámos todo o resultado, eles são maravilhosos como 
pessoas. Criam-se memórias e criam-se amizades, continuem com a vossa excelente viagem, só tenho de vos desejar o 
melhor! 

Adriana e Daniel  



www.memorelle.com       +351933185151 / +351967732727       @memorelleweddings

http://www.memorelle.com
http://www.memorelle.com

