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                         ESPETÁCULOS MUSICAIS INFANTIS 
 
         Um fantástico duo de músicos profissionais leva às escolas a magia dos personagens e 

os temas mais apreciados das novas gerações e temas infantis de sempre. 
 
        Composto por : Guitarra / Harmónicas / Percussão acresce ao Duo a constante atuação e 

interação de personagens bem conhecidos que farão a receção, coreografias, interação 
com a audiência e promoverão a boa disposição e dinamismo constante. 

        Mascotes disponíveis com figurinos atuais inspirados nas séries e animações de eleição 
das crianças : Pandix; Boneco de Neve (muitos outros disponiveis que poderão ser de 
sugestão da entidade contratante).  

 
Faixa Etária : A partir dos 4 até público em geral 
Duração do espetáculo: 90m 
Valor (inclui 2 músicos e mascote) 
 
VALOR: 1 ESPETÁCULO: 493.48€ 

VALOR: 2 ESPETÁCULOS NO MESMO LOCAL OU EM OUTRAS ESCOLAS DA FREGUESIA : 861.16€ 

VALOR: 3 ESPETÁCULOS NO MESMO LOCAL OU EM OUTRAS ESCOLAS DA FREGUESIA: 1123.07€ 

Com adjudicação mínima de 1 espetáculo todo o equipamento sonoro descrito será da nossa 

responsabilidade contemplando um limite de 50 pessoas de audiência e sem acréscimo de valor.  
Rider Técnico : 1000wats com  mínimo de 2 colunas  para audiências superiores a 100 pessoas/ 2 headset's / 

mesa de mistura com mínimo de 8 vias. Caso o local ou entidade contratante não disponha dos elementos 
referidos no rider-técnico poderemos levar todo o equipamento sonoro e até um máximo de 600 pessoas de 
audiência mediante acréscimo de 300.00€ (em adjudicações com mais de 1 sessão no mesmo dia o valor 
apresentado não acrescerá) 

- 2 micros de voz 

- 1 diai para guitarra 

- 6 micros para percussão 

- 2 tripé s de microfone. 

Acresce deslocações para distâncias  superiores a 30kms com partida de Lisboa, 

 alimentação e alojamento se necessário podendo todos estes ser da responsabilidade da entidade 

contratante. 

 

Valor final com retenção na fonte a 16.5% e isento de IVA pelo art 9º: (sem equipamento 

sonoro) 

1 ESPETÁCULO  : 591.00€ 

2 ESPETÁCULOS : 1.031.33€  

3 ESPETÁCULOS : 1.345.00€ 
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            INSUFLÁVEIS E  
       PINTURAS FACIAIS 
 

 Insuflável de pequena dimensão com limite de 5 crianças  em simultâneo, com 
acompanhamento de monitor. 

Dimensão : 5mx3m 
Duração : 4h 
Valor: 129.42€   

Acresce deslocações para distâncias  superiores a 30kms com partida de Lisboa, 
 alimentação e alojamento se necessário podendo todos estes ser da responsabilidade da entidade contratante. 
 
Valor final com retenção a 16.5% e isento de IVA pelo art 9º: 155.00€ 

 
 

Insuflável de média dimensão com limite de 11 crianças  em simultâneo, com 
acompanhamento de monitor. 

Dimensão : 6m(comp)x2.15m(larg)x2.95m(alt) 
Duração : 4h 
Valor: 210.42€ 

Acresce deslocações para distâncias  superiores a 30kms com partida de Lisboa, 
 alimentação e alojamento se necessário podendo todos estes ser da responsabilidade da entidade contratante. 
 
Valor final com retenção a 16.5% e isento de IVA pelo art 9º: 252.00€ 

 
 

Pinturas Faciais :  animadoras em Personagem  
 Figurino de Boneca de trapos com diversas possibilidades de pinturas faciais. 

Duração : 4h  
Valor por pintora facial: 124.41€ 

Acresce deslocações para distâncias  superiores a 30kms com partida de Lisboa, 
 alimentação e alojamento se necessário podendo todos estes ser da responsabilidade da entidade contratante. 
 
Valor final com retenção a 16.5% e isento de IVA pelo art 9º: 149.00€ 
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