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CATÁLOGO ANIMAÇÃO



Os Animadores fazem as delícias das crianças 
com os jogos e brincadeiras que proporcionam.  

Pinturas Faciais – Os Animadores dispõem de um 
catálogo de desenhos onde as crianças poderão 
optar pela pintura da sua preferência.

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 3 horas

PINTURAS FACIAIS / MODELAGEM DE 

BALÕES / JOGOS



MASCOTES



Insuflável “MINIMOS Insuflável “ESCORREGA”
Dimensões: 7,5 m comp. x 4 m alt. x 5 m larg.        Dimensões: 8 m comp. x 3,3 m alt. x 3 m larg.

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 3 horas

Inclui Monitores

INSUFLÁVEIS



CASA DO PALHAÇO COM 
ESCORREGA

Dimensões: 6,5 m comp. x 6m alt. x 5 m larg. 



ESCORREGA COM PISCINA DE  BOLAS 
OU PISCINA COM ÁGUA

Dimensões: 8 m comp. x 4 m alt. x 5,2 m larg. 



Pista com Escorrega - Dimensões: 7,5 m comprimento x 4 m 
altura x 5 m largura;

DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 3 horas

Inclui Monitores

INSUFLÁVEIS

Parque com Escorrega - Dimensões: 5,5 m comp. x 4 m 
alt. x 5 m larg.
DURAÇÃO DA ATIVIDADE: 3 horas

Inclui Monitores



LANÇAMENTO DE BALÕES (HÉLIO)

BALÕES LUMINOSOS

FAÇA A SUA SUGESTÃO E NÓS PROCURAREMOS SATISAFAZÊ-LA !!!



EFEITOS ESPECIAIS

• MÁQUINA DE NEVE

• MÁQUINA DE BOLAS DE SABÃO

• MÁQUINA DE CONFETTIS

• MÁQUINA QUE CRIA FAÍSCAS



BOLAS DE SABÃO

Máquina de Bolas de 

Sabão |
ideal para pequenos, médios 

e grandes espaços.

NEVE ARTIFICIAL

Máquina de Neve – ideal para 

pequenos e médios espaços.

FAÇA A SUA SUGESTÃO E NÓS PROCURAREMOS SATISAFAZÊ-LA !!!

Dispomos de várias máquinas



NEVE ARTIFICIAL

• Máquina de Neve Arificial 1000 wt de potência

• COBERTURA: 6 a 8 m de comprimento por 2 a 3 metros de largura

• https://youtu.be/MLSIj5CqKqg

• Canhão de Neve Articial 500 - 3.000 wt potência

• COBERTURA:10-15 m de comprimento por 10-15 metros de largura

• https://youtu.be/lS0_BKhA1BM

• https://youtu.be/OzxGopeVoYg

https://youtu.be/lS0_BKhA1BM
https://youtu.be/OzxGopeVoYg


MÁQUINA DE BOLAS DE SABÃO 
COM E SEM FUMO

. A maior máquina de bolhas do mercado. 

. Esta máquina é indicada para grandes palcos e espaços para eventos.
. Ideal para casamentos (saída da igreja ou entrada na quinta) e animação infantil.

. Cria um efeito totalmente inovador com bolhas cheias de fumo.



MÁQUINA DE BOLAS DE 
SABÃO - COM E SEM FUMO

. A máquina que produz mais bolas de sabão 

no mundo – produz 6000 bolas / minuto
. Cria bolas com fumo

VÍDEO: https://youtu.be/MFX1mr3aGjU
https://youtu.be/RfU7689dzqc

https://youtu.be/MFX1mr3aGjU


MÁQUINA DE CONFETTIS
- Projeta confettis a 20 m de altura

- 10 a 15 kg de confettis / minuto

As nossas máquina de lançamento de confettis são equipamentos aconselháveis para: casamentos /
Batizados (saída da igreja ou chegada à quinta); grandes eventos e grandes palcos ou recintos (estádios
de Futebol, festas das aldeias, desfile de Carnaval, fim de ano,… dispomos confettis de várias cores e
várias formas (redondo, quadrados, corações, pétalas….)

VÍDEO: https://youtu.be/ZhbqD2Be8sk



LANÇA CONFETTI ELÉTRICO
- Projeta confettis a 9 m de distância

Perfeito para festas discotecas e concertos. É só
adicionar confettis e disparar…

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=RrQvGCArkpg



MÁQUINA QUE CRIA FAÍSCAS
. EFEITO: 5 METROS ALTURA

• A alternativa perfeita e segura para fontes de fogos de artifício reais! / Seguro; sem fumo; sem cheiro

• Os nossos equipamentos criam faíscas e um efeito mágico. Capacidade: 10 minutos de efeitos

• Equipamento muito apropriado para casamentos, batizados, cerimónias de abertura, concertos, festas…

https://youtu.be/8A5rbFW07hE



MÁQUINA QUE CRIA FAÍSCAS
• Permite várias programações, e diferentes efeitos: direita para esquerda, esquerda para direita, 

centro para as extremidades, uso intercalado. 

• É o equipamento ideal para uso aéreo, fixado a estruturas técnicas, interiores e exteriores, 
permitindo criar o efeito de uma deslumbrante cascata/cortina em prata.



DIVERSÃO

• PACOTE TEATRAL

• EMPREGADO FALSO

• ESPETÁCULOS

• PALHAÇO COM MAGIA

• MÁGICO



PACOTE TEATRAL

Empregada convidada falsa
Tempo de duração: 1h30

Serviço prima parola francesa
duração: 1h30



EMPREGADO FALSO

• é uma atividade em que um ator disfarçado de empregado, desenvolve uma 
teatralidade a volta de uma historia que inventa para divertir o publico das mesas e 
por fim usa alguns acessórios mágicos como cartas para confundir o público. 

• Um ótimo serviço para diversão.



Dueto de Clown " Mr.Palito e Dita“
. Espetáculo c/ 1 casal de palhaços , malabarismo e 1 dupla , magias , musica , 

canto ao vivo e teatro



Mr.Palito

• Espetáculo com malabarismo, motociclo e muitas magias.

• Ideal para crianças e convidados



PALHAÇO COM MAGIA

Serviço de Mimo com Magias e modelagem de balões para todo o publico.
Este serviço é um serviço em que um mimo vai pelas mesas divertir as crianças e os adultos oferece

balões as crianças e magias aos adultos.



MÁGICO
MAGIA nos EVENTOS – Para tornar
o seu casamento num acontecimento
divertido e único, fugindo da
monotonia e proporcionando a
máxima animação, ideal para
pequenos e médios espaços.

DURAÇÃO DA ACTIVIDADE: 3  HORAS                                                  
ORÇAMENTO e DISPONIBILIDADE: sob consulta

DURAÇÃO DA ACTIVIDADE: 3 HORAS                                                  
ORÇAMENTO e DISPONIBILIDADE: sob consulta

CARICATURAS nos EVENTOS - procura algo
original para a animação da sua festa ou
evento, surpreenda os seus convidados com
caricaturas ao vivo.

CARICATURAS 

Contacte-nos



ESPETÁCULO COM FOGO

• ESPETÁCULO DE FOGO PIROTECNICO:  BOLA DE FOGO/CINZAS/EFEITOS 
ESPECIAIS

• CUSPIDOR DE FOGO

• ANIMAÇÃO COM MALABARISMO DE FOGO



ESPETÁCULO DE FOGO PIROTECNICO:
BOLA DE FOGO/CINZAS/EFEITOS ESPECIAIS

Duração: 12 minutos



CUSPIDOR DE FOGO

10 minutos com malabarismo de fogo – para corte de bolo e outros eventos:



ANIMAÇÃO 
com MALABARISMO DE FOGO



ANIMAÇÃO COM 
MALARISMO DE FOGO



MÁQUINA PIPOCAS

INCLUI MONITOR

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIrsmH6OnSAhWLChoKHQSoAGMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fuk.pinterest.com%2Fexplore%2Fbaby-shower-ideas%2F&bvm=bv.150120842,d.d24&psig=AFQjCNF5U1auKOT-OaerqcVzN_FEWnmNGw&ust=1490261821696717


MÚSICA

• DUO MUSICAL PARA IGREJA

• DUO MUSICAL: SAXOFONE E PIANO

• DJ

• DUO MUSICAL



DUO MUSICAL PARA IGREJA 
(GUITARRA, PIANO, VIOLINO, VOZES)



DUO MUSICAL
SAXOFONE E PIANO

Saxofonista para a receção dos convidados 
durante 1h - 1H30



DJ / ANIMADOR



DJ – INCLUI MATERIAL DE SOM



DUO MUSICAL



FAÇA A SUA SUGESTÃO E NÓS PROCURAREMOS SATISAFAZÊ-LA !!!

BALÃO DE AR QUENTE

DURAÇÃO DA ACTIVIDADE: de 4 a 6 HORAS                                                  
ORÇAMENTO: sob consulta, só se pode realizar

sempre que as condições climatéricas o permitam.
Marcação com 30 dias de antecedência devido às 

licenças de voo.

VOO CATIVO
Nesta modalidade o balão fica
preso ao solo por cabos com 30
metros de comprimento, dando a
possibilidade, a quem quiser, de
experimentar esta experiência.



CARROS ANTIGOS |
CASAMENTOS E OUTROS EVENTOS

HOCHKISS 3 JAGUAR MG



CARROS ANTIGOS |
CASAMENTOS E OUTROS EVENTOS

LOTUS ELAN FERRARI LOTUS SEVEN

PEUGEOT


