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Nasci no Brasil em 1983 e resido em Portugal desde 2007. Me considero Portuguesa
de coração, pois sou completamente apaixonada por este país que me recebeu tão
bem e com tanto carinho. Sou licenciada em gestão de empresas a 12 anos e sempre
trabalhei com gestão financeira, em uma área que pouco tem a ver com a arte.
Mas foi em 2015 que decidi lançar voo na minha área de eleição, e desde então atuo
como fotógrafa profissional. Tenho um olhar artístico que permite-me capturar memórias
inestimáveis da vida das famílias! Foi nesta área mágica e lúdica que descobri qual
seria minha forma de ver o mundo e iniciar novos e desafiadores projetos. Desde que
iniciei o meu trabalho de fotografia com bebés, decidi me especializar em recémnascidos. Então, estudei profundamente técnicas para acalmar, posicionar e fotografar
os bebés, sempre com segurança e dentro dos seus limites.
Inaugurei em Fevereiro de 2016 o meu estúdio em Cascais para atender a um público
exigente, que busca fotos de alta qualidade feitas com profissionalismo e
responsabilidade, e que se preocupa principalmente com a segurança do seu bebé.
Resumidamente, nesse estilo de fotografia, não basta saber fotografar, tem que saber
fotografar especificamente bebés.
E eu sou assim: Fotógrafa dedicada unicamente aos bebés e suas mamãs!
E eu sou assim: Fotógrafa dedicada unicamente aos bebés e suas mamãs!
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Todas as fotos
contratadas
são entregues em
alta resolução.
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Para comodidade da mamã
a maquilhagem e cabelo
estão incluídos em todos
os planos de Família
(O Cabelo precisa vir limpo e seco)
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450,00€

10 Fotos

2 Cenários
2 Horas de Ensaio

Sessão em Estúdio
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580,00€

20 Fotos

3 Cenários
3 Horas de Ensaio

Sessão em Estúdio

Fa

a O q d a
1.250,00€

30 Fotos

4 Cenários
4 Horas de Ensaio
Álbum 25x25

Sessão em Estúdio
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25x25

Capa com foto (20 páginas)
Caixa Box com foto

180 Euros
120 Euros

Capa em tecido (20 páginas) 210 Euros
Caixa Box em Tecido
140 Euros
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Capa com foto (20 páginas) 80 Euros
Caixa Box com foto
100 Euros
Capa em tecido (20 páginas) 120 Euros
Caixa Box em Tecido
140 Euros
Foto adicional escolhida - 15€
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Todas as sessões acima mencionadas podem ser
compradas como um voucher de oferta. O voucher é
pessoal, intransmissível, não reembolsável e válido por 6
meses após a data de compra. Para emissão do
mesmo, o voucher deverá ser pago na totalidade e o
comprovativo de transferência enviado por email.
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1. O pagamento pode ser feito em numerário ou por transferência bancária.
2. Os vouchers e todas as opções extras são pagas na totalidade no ato da encomenda.
3. Se ambas as partes, por motivo de doença ou acidente, não poder comparecer no dia da
sessão, a mesma será remarcada de acordo com a disponibilidade da nossa agenda.
4. Andréia Garcia Photography reserva o direito de usar qualquer fotografia sob qualquer forma
para efeitos de marketing, publicidade, reprodução, e direitos de autor. Todas as imagens são
de direitos de autor de Andréia Garcia Photography, mesmo os adquiridos pelo cliente. Caso a
família tenha alguma razão que impeça o consentimento desta condição, deve apresentá-la
por escrito, pois como devem compreender, trata-se da única ferramenta que temos
disponível para fazer chegar o nosso trabalho a mais famílias. Todas as nossas publicações
têm a garantia de não haver qualquer referência ou identificação à família em questão, a não
ser que a mesma o faça.
5. Os nossos prazos de entrega são de 30 a 60 dias. Por questões de qualidade e liberdade
artística, não podemos aceitar pedidos de urgência!
6. As fotografias originais são entregues em formato JPEG (5000 x 5000 pixels, 350 dpi) alta
resolução/qualidade, numa pen USB.
7. Os valores dados aos serviços e produtos correspondem à data do pedido da informação,
e os mesmos podem ser alterados caso o Estúdio Andréia Garcia Photography efetue uma
atualização semestral dos valores.
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Local: Avenida da República, 3000 | Piso 1 | Escritório 3
2549-517 Alcoitão | Alcabideche
Edifício Estoril Office (Próximo Cascais Shopping)
Horário de atendimento ao cliente: 10h - 17h de segunda a sexta-feira.
Atendimento no estúdio: com marcação prévia.

Email: andreiagarcia@andreiagarcia.pt
Telemóvel: + 351 966 564 171
Site: www.andreiagarcia.pt

Facebook: www.facebook.com/andreiagarciafotografia
Instagram: instagram.com/andreiagarciafotografia

