
1/6 
 

Quinta da Paródia – Parque Rural de Entretenimento Educativo, Unipessoal, LDA 
Rua das Mercês, 39 | 9560-404 Lagoa 

Tel. 964645325 | Email - quintadaparodia@gmail.com 

 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO 

Na Quinta da Paródia podemos organizar a festa de aniversário de pequenos e graúdos. Designamos 

por festa tipo I as festas de aniversário só para crianças e por festa tipo II as festas para adultos ou 

para adultos e crianças. Considerando a situação pandémica, a realização de festa está condicionada 

ao cumprimento das condições de realização apresentadas em anexo. 

O pacote base inclui*1: 

- Utilização exclusiva do espaço, que inclui duas salas de atividades e cozinha devidamente equipadas 

(mobiliário; coluna; kits de luzes; micro-ondas; frigorífico; congelador; copos, pratos e colheres 

descartáveis), wc, esplanada e relvado (com dois trampolins e outros brinquedos), durante 3 horas; 

- Convite em formato digital;  

- Seguro de acidentes pessoais para todos os participantes (e de responsabilidade civil); 

- Parque de estacionamento privado; 

- Decoração base sem tema ou dos temas “Quinta”, “Country”, “Faroeste”, “Unicórnio”, “Avengers”, 

“Princesas”, “Dinossauros”, “Safari”, “Gravity Falls” e “Jardim encantado”; 

- Wi-fi; 
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- Música; 

- Jogos tradicionais; 

- Um elemento do staff; 

- Sessão de interação com os pequenos animais; 

- Limpeza no final da festa. 
*1 a não utilização de algum dos itens/serviços incluídos não origina redução no valor do pacote.  

 

Produtos e serviços extra opcionais: 

 Bolo de aniversário e lanche; 

 Serviço de mesa/bar; 

 Decoração personalizada; 

 Convite personalizado; 

 Sessão de interação com os pequenos animais; 

 Visita à quinta; 

 Passeio de pónei; 

 Caça ao tesouro; 

 Registo fotográfico com envio das fotos por correio eletrónico; 

 Projeções; 

 Pinhatas; 

 Lembranças para os convidados. 

 

Horários disponíveis: 

10H:00 - 13H:00/ 15H:00 – 18:00H, aos sábados, domingos e feriados 

Admitem-se variações destes horários, mediante disponibilidade. 

 

 

 

 

 



3/6 
 

Quinta da Paródia – Parque Rural de Entretenimento Educativo, Unipessoal, LDA 
Rua das Mercês, 39 | 9560-404 Lagoa 

Tel. 964645325 | Email - quintadaparodia@gmail.com 

Tabela de preços: 

Descritivo Valor *2 

Preço 

Pacote base ( com o limite 
de 8 ou 10 pessoas, 
consoante o risco de 

transmissão de Covid-19 
atribuído ao concelho da 
Lagoa for baixo ou muito 
baixo, respetivamente) 

150€ 

Hora extra com marcação 
prévia (sujeito a 
disponibilidade) 

30€ 

 

Hora extra sem marcação 
prévia (sujeito a 
disponibilidade) 

45€ 

 

Monitor extra 10€/hora 

Aluguer de louça/talheres 
não incluídos no pacote base 

Por orçamento 

Serviço de mesa e bar Por orçamento 

Bolo de aniversário e lanche  Por orçamento 

Decoração personalizada Por orçamento 

Convite personalizado Por orçamento 

Passeio de pónei 25€  

Visita guiada à quinta 20€ 

Caça ao tesouro Por orçamento 

Registo 
fotográfico/videográfico 

Por orçamento e mediante disponibilidade 

Projeções Por orçamento 

Pinhatas Por orçamento 

Lembranças Por orçamento 
*2 Acresce o IVA à taxa legal em vigor 
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CONDIÇÕES GERAIS 

As festas tipo I destinam-se a crianças a partir dos 5 anos que ficam ao cuidado de um elemento do 

Staff da Quinta da Paródia e de pelo menos um dos pais do aniversariante. Os pais do aniversariante 

podem permanecer e fazer-se acompanhar pelos seus outros filhos, mesmo que menores de 5 anos.  

Salvo acordo prévio, neste tipo de festa não podem permanecer quaisquer outros adultos, para além 

dos pais do aniversariante. Em determinados casos e mediante acordo prévio poderá organizar-se 

este tipo de festa para crianças entre os 3 e os 4 anos, mas nesse caso terão de ser contratados um 

ou mais monitores extra. 

Nas festas tipo II, havendo crianças, estas permanecem acompanhadas pelos seus pais ou outro 

adulto responsável. No caso de se pretender convidar crianças cujos pais ou outro tutor não irão 

permanecer, estas deverão ter mais que 5 anos, e tal intenção deverá ser comunicado à Quinta da 

Paródia previamente à reserva, para que seja acordada a contratação de um ou mais monitores extra. 

Independentemente de serem contratados monitores para acompanhar as crianças, estas ficam sob 

a responsabilidade do cliente e os respetivos pais devem ser informados por este de que estarão 

presentes outros adultos na festa.   

A reserva dos serviços deverá ser efetuada por escrito e só fica garantida após o pagamento de um 

sinal que corresponderá a 30% do valor previsto. O restante pagamento pode ser efetuado no dia do 

evento ou até ao dia seguinte ao envio da fatura, se posterior.   

Os pagamentos poderão ser efetuados por transferência bancária. 

O lanche e bolo podem ser trazidos pelo cliente, mas fora isso todos os serviços/produtos 

pretendidos devem ser solicitados à Quinta da Paródia, não sendo permitida a subcontratação pelo 

cliente de outras empresas para prestar serviços durante a festa nas instalações da Quinta da 

Paródia. 

Por questões relacionadas com a garantia da segurança alimentar, nos casos em que se opte pela 

aquisição do lanche e/ou bolo de aniversário à Quinta da Paródia, não é permitido aos clientes, nem 

aos convidados, trazerem qualquer tipo de alimento ou bebidas para servir na festa. 
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As instalações, equipamentos e materiais devem ser tratados com o devido respeito e devem ser 

respeitadas todas as regras de segurança afixadas no espaço, nomeadamente as regras de utilização 

dos trampolins. Todo o material partido ou extraviado é da responsabilidade do cliente contratante. 

O não cumprimento das regras estabelecidas ou comportamentos considerados incorretos pelos 

elementos do staff poderão levar à suspensão da festa. 

Os valores apresentados são válidos apenas para festas de aniversário. Para outro tipo de eventos 

deve ser solicitado orçamento personalizado.  

Os dados fiscais do cliente a constar na fatura devem ser comunicados no ato da reserva.  

Em caso de cancelamento, o sinal não é devolvido. Se a festa for cancelada por motivos de saúde é 

permitido o reagendamento sem perda do sinal.  

O cliente poderá chegar 15 minutos mais cedo e sair até 30 minutos após o término da festa. Quando 

o lanche e o bolo ficam a cargo do cliente este deverá chegar entre 30 a 60 minutos antes do início 

da festa. 

Salvo acordo prévio, não são permitidos balões, confettis ou consumíveis de plástico. 

A Quinta da Paródia reserva o direto de fazer o registo fotográfico do evento, para fins de divulgação 

e marketing, comprometendo-se a respeitar o direito à privacidade dos clientes e convidados, não 

utilizando o seu nome ou imagem sem autorização prévia. Desta forma, salvo indicações por escrito 

em contrário, os clientes autorizam a Quinta da Paródia a efetuar o registo fotográfico do evento e a 

utilizar as fotografias ou vídeos em folhetos publicitários, redes sociais e website.  

A Quinta da Paródia declina qualquer responsabilidade pelo uso dado pelos clientes ou convidados a 

fotografias ou vídeos recolhidos durante a festa.  

A Quinta da Paródia não se responsabiliza por eventuais falhas de energia ou internet provocadas 

pela concessionária de distribuição. 

Ao adjudicar a organização da festa, o cliente está a concordar com as presentes condições gerais.  
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A Quinta da Paródia reserva-se no direito de atualizar as especificações dos serviços, alterar os preços 

ou as condições gerais em qualquer altura e sem aviso prévio, pelo que recomendamos a respetiva 

leitura a cada contratação. 

Além destas informações, aplicam-se as condições de realização relacionadas com a prevenção da 

Covid-19, em anexo. As festas só se realizarão se o nível de transmissão for baixo ou muito baixo. 

Lagoa, 15 de março de 2021 


