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 2019 

 

 

 

 

 

Tel: 22 9961989 / Tlm: 93 5721530 

Endereço: Rua Engº. Fernando Pinto de Oliveira, 56 / 4450-614 Leça da Palmeira 

Email: geral@maria-rapaz.pt  

www.maria-rapaz.pt 

SERVIÇO CONDIÇÕES PREÇO 

MENU MARIA 

 
Bicos de Pato com Fiambre 
Batatas Fritas 
Pipocas ou Gelatina 

Bolo de Aniversário 
Sumos e Água 
 

 
 Mínimo de 10 convidados por 

aniversariante; 

 Duração da festa 2h30; 

 Confirmação nº de crianças com 
48h de antecedência; 

 Uso obrigatório de meias; 

 Elaboração de menus para 
crianças com restrições 
alimentares e unicamente para 
essas. 

 Festas com mais de 30 crianças 
por aniversariante – 5% desconto. 

 

 
 
Semana: €13,00 / criança 
 
Fim-de-semana e feriados: 
€15,00 / criança 
 
 

MENU RAPAZ 

 
Bicos de Pato com Fiambre 
Batatas Fritas 
Pipocas 
Gelatina 
Bolo de Aniversário 
Sumos e Água 
 

 
 Mínimo de 10 convidados por 

aniversariante; 

 Duração da festa 2h30; 

 Confirmação nº de crianças com 
48h de antecedência; 

 Uso obrigatório de meias; 

 Elaboração de menus para 
crianças com restrições 
alimentares e unicamente para 
essas. 

 Festas com mais de 30 crianças 
por aniversariante – 5% desconto. 

 

 
 
Semana: €14,00 / criança 
 
Fim-de-semana e feriados: 
€16,00 / criança 
 
 

MENU MARIA RAPAZ 

 
Pizza 
Batatas Fritas 
Gelatina ou Gelado 
Taças com Guloseimas 
Bolo de Aniversário 
Sumos e Água 
 

 
 Mínimo de 10 convidados por 

aniversariante; 

 Duração da festa 2h30; 

 Confirmação nº de crianças com 
48h de antecedência; 

 Uso obrigatório de meias; 

 Elaboração de menus para 
crianças com restrições 
alimentares e unicamente para 
essas. 

 Festas com mais de 30 crianças 
por aniversariante – 5% desconto. 

 

 
 
Semana: €16,00 / criança 
 
Fim-de-semana e feriados: 
€18,00 / criança 
 
 

http://www.maria-rapaz.pt/
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SERVIÇO 

 
CONDIÇÕES 

 
PREÇO 

MENU TEMÁTICO 

 
Pizza / Lasanha / Esparguete à 
bolonhesa / Empadão de carne 
Batatas Fritas 
Pipocas Doces  
Mousse ou crepes de 
chocolate 
Gelado ou Gelatina 
Sumos e Água 
Bolo de Aniversário 
Escolha de 1 atividade: 
-Escola de dança 
-Mágico 
-Palhaço 
-Show de Capoeira 

 
 Mínimo de 15 convidados por 

aniversariante; 

 Duração da festa 3h00; 

 Confirmação nº de crianças com 

48h de antecedência; 

 Uso obrigatório de meias; 

 Elaboração de menus para 

crianças com restrições 

alimentares e unicamente para 

essas. 

 Festas com mais de 30 crianças 

por aniversariante – 5% desconto. 

 

 
 
 
 
 
 
Semana, fim-de-semana e 
feriados: €20,00 / criança 
 
 

 
BRINCADEIRA LIVRE 

 
 

 

 Uso obrigatório de meias; 
 

 
Fim-de-semana: €3,00 à 

hora 
 

PARTY-SCHOOL Serviço externo 
Sujeito a orçamento 

 

BABY-SITTING Serviço externo 
Hora: €13,00 

 


