Jogos Tradicionais e Arraiais
(Descrição com valores)

Produzimos Festas Anuais, Festas de Empresa, Animações Publicitárias, Aniversários, Casamentos,
Festas de Escolas e demais Programações Culturais, com divertidos jogos tradicionais e arraiais à
moda antiga.
Primamos pela excelência, disponibilidade total para com os nossos clientes e absoluto rigor no
detalhe, para o êxito do seu evento!
Consulte aqui a nossa lista de jogos tradicionais e construa a festa à sua medida e de acordo
com a disponibilidade financeira.

Barraquinhas de Jogos Tradicionais:
• Barraquinha Fura Balões - Os balões giram em chapéus orientais. Ao acertares com os
dardos, ganhas o brinde que está dentro do balão (€ 350,00)
• Barraquinha Ri-te, Ri-te - Uma gargalhada ao vermo-nos altos, baixos ou gordos (€ 300,00)
• Barraquinha dos Macacos (Bota-Abaixo) - Para mandares abaixo os três macacos com
bolas coloridas (€ 350,00)
• Barraquinha Robin dos Bosques - para acertar com bestas ou arcos em alvos com setas
de ventosa (€ 350,00)
• Barraquinha das Argolas - Ao acertar com as argolas no gargalo das garrafas, ganhas uma
ginjinha ou um sumo (€ 350,00)
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Barraquinha do Golfe (4metros x 4metros) - Uma tacada certa, para acertares em 3
buracos (€ 350,00)
Barraquinha da Pesca - Um lago com muitos peixinhos com o objetivo de ver quantos
peixes pescas em poucos minutos (€ 350,00)
Barraquinha Vai um Tirinho - Com espingardas de pressão de ar, para tiros certeiros em
alvos ou peças de caça que se movimentam à sua frente (€ 350,00)
Barraquinha Vira o Boneco - Para virar 3 jogadores de 3 clubes diferentes, com um chuto
certeiro (€ 350,00)
Barraquinha dos Matraquilhos Tradicionais - Para partidas individuais ou a pares (€
300,00)
Barraquinha do Pino-Ball - Com 3 bolas de bowling de borracha, para derrubares 3 pinos à
distância (€ 300,00)
Barraquinha do Murro - Com 3 tentativas, mostra a tua força e tenta alcançar a pontuação
mais alta (€ 600,00)
Barraquinha do Martelo - Para encontrarmos os mais fortes, bate com o martelo e atinge a
melhor pontuação (€ 600,00)

Divertimentos:
• Touro Mecânico - Para um rodeo muito divertido e seguro (€ 600,00)
• Simulador de Surf - Para ondas de prazer (€ 550,00)
• Matraquilhos Humanos - Campo de futebol insuflado com 10x7m, 5 jogadores de cada
lado, seguros por cintos de velcro, mantendo as posições no campo (€ 400,00)
• Palhaço do Basket - Para grandes lançamentos à campeão (€ 200,00)
• Panda ou Elefante Robot - Para pequenos passeios (€ 300,00 / cada)
• Insuflados para Crianças (vários) - Pula-pulas ou tobogans (Sob orçamento)

Guloseimas:
• Carrinho de pipocas e de algodão doce (€ 250,00 / cada)

Animadores:
• Malabaristas e Equilibristas (Sob orçamento)
• Ilusionistas (Sob orçamento)
• Homens-Estátuas (Sob orçamento)

Animação Musical:
• Recepção com Tocador de Realejo (Órgão de Barbárie) - A lembrar os anos 20, com
vários temas internacionais (€ 300,00)
• Cantores Pimba, Teclistas, Acordionistas e Conjuntos Musicais (Sob orçamento)
• DJ's (Sob orçamento)
• Ranchos Folclóricos e Fado (Sob orçamento)

Decoração de Arraial:
• Paus de Bandeiras, Iluminação de Arraial, Festões de várias Cores, Balões e
Manjericos (Sob orçamento)
• Assistentes dos Divertimentos, com Guarda-Roupa Tradicional ou Personalizado (€
75,00 / cada)
Nos eventos que se realizem a mais de 100 Km de Lisboa, acresce o valor da deslocação e
estadia.
Aos valores indicados acresce o IVA à taxa de 23%.
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