
ANIVERSÁRIO
FESTAS

AGORA TAMBÉM  PODE FAZER A FESTA DO SEU FILHO À SEMANA!



FESTEJAR O ANIVERSÁRIO EM 
SERRALVES É VIVER 
UMA AVENTURA!
Aqui partimos à descoberta da Arte e da Natureza! A ciência, a criatividade 
e a imaginação estão sempre presentes em todas as propostas.
Pela privilegiada ligação de Serralves com a Natureza, o Parque é o 
palco principal da festa: os seus 18 hectares de jardins, matas e quinta 
são o cenário ideal para um dia inesquecível. 

As festas são dinamizadas por monitores dedicados e especializados 
que proporcionam horas de diversão com um selo de garantida 
qualidade e diversos temas à escolha (de acordo com a faixa etária do 
aniversariante): artes, aventura, ciência, culinária, magia, entre outros.



TEMAS
4 - 6 
anos

6 - 8 
anos

8 - 10 
anos

10 - 12 
anos

Cozinheiros de Palmo e Meio    Interior

Há festa na quinta    Exterior

Na Pista dos Dinossauros Exterior e Interior

Pequenos Jardineiros    Exterior e Interior

Um Dia no Jardim das Maravilhas    Exterior

Caça ao Tesouro    Exterior

Efeitos borbulhantes e perfumados    Exterior e Interior

Em busca da arte perdida    Exterior e Interior

OVNI - objetos voadores não identificados    Interior

Pinturas irrequietas    Interior

Crime no Parque  Exterior e Interior

Dino aventura Exterior e Interior

Escola de Magia    Interior

Laboratório Culinário Interior

Missão Ultrassecreta  Exterior

Química espumosa e pegajosa Interior

Uma Aventura em Serralves    Exterior

Viagem intergalática Exterior e Interior



ESCOLHA UM DOS TEMAS  
PARA A FESTA DO SEU FILHO:

DOS 4 AOS 6 ANOS

Cozinheiros de Palmo e Meio  
Nesta festa, o seu filho e os convidados serão cozinheiros 
gulosos, com nariz apurado e mãos curiosas que irão moldar, 
esticar, pintar, decorar e provar! Vamos tornar a festa numa doce 
surpresa e confecionar biscoitos de massa doce e lollypops coloridos!

Há festa na quinta
Vamos conhecer algumas curiosidades dos habitantes da quinta 
do Mata-Sete como a vaca, a ovelha,a égua, o burro, os patos, 
as abelhas e as galinhas! Nesta viagem pela quinta, a horta é 
também um local de descobertas e experiências: alimentadores 
para aves, sementeiras aromáticas ou tintas naturais com plantas 
da horta farão as delícias dos pequeninos.
Nota: Esta festa não se realiza em dias de chuva, sendo realizada a 2a opção escolhida.

Na Pista dos Dinossauros
Pegadas, dentes e escamas são algumas das pistas que temos de 
encontrar para descobrir os dinossauros que podem ter habitado 
Serralves. Sê um bom detetive, descobre onde viviam estes 
lagartos gigantes e encontra todos os vestígios perdidos que te 
levarão a descobrir este mistério.

Pequenos Jardineiros
Nesta festa de aniversário, vamos meter as mãos na terra! Será 
que está molhada? Que cheiro terá? Vamos visitar a horta e 
descobrir quem lá mora e provar legumes e frutas! No fim, vamos 
acolher uma semente e criar uma casa para ela viver!

Um Dia no Jardim das Maravilhas
No jardim das Maravilhas reinam árvores, anões e fantasias. 
Sementes multicolores, espelhos enganadores e quebra-cabeças 
desafiadores. Nesta história do faz-de-conta, vamos descobrir, 
recolher e observar os animais, as plantas e toda a natureza 
(quase) mágica do parque de Serralves. O que guardarás no bolso 
da memória?
Nota: Esta festa não se realiza em dias de chuva, sendo realizada a 2a opção escolhida.



DOS 4 AOS 8 ANOS

Caça ao Tesouro
Toma atenção! Há um bando de piratas em Serralves que 
escondeu um tesouro. Anda sobe a bordo com os teus amigos e 
sejam piratas também! Vamos embarcar juntos nesta aventura e 
resolver este enigma! Vamos passar por provas, realizar tarefas 
de piratas e desvendar o mistério escondido no parque para o 
tesouro encontrarmos! O rumo está traçado e não esperamos por 
ninguém! Ahoy!
Nota: Esta festa não se realiza em dias de chuva, sendo realizada a 2a opção escolhida.

Efeitos borbulhantes e perfumados
Verde, amarelo, vermelho ou azul, tudo à mistura com perfumes 
que vais aprender a extrair de plantas aromáticas. Misturar, 
arrefecer e modelar em forma de estrela, tubo de ensaio ou 
foguetão, vamos dar largas à imaginação para produzir lipgloss, 
sabonetes ou sais de banho originais.

Em busca da arte perdida
Sabias que existem esculturas escondidas no meio do Parque de 
Serralves? A natureza pregou-nos uma partida, escondeu-as atrás 
de árvores robustas, de folhas densas e de arbustos gigantes! 
Desafiamos-te a penetrar nos jardins até encontrares as preciosas 
esculturas. Vamos descobri-las e inspirarmo-nos nelas para criar 
as tuas próprias esculturas.

OVNI – objetos voadores não identificados 
Nesta festa vamos transformar objetos simples em peças voadoras 
nunca antes vistas! Vamos criar espirais voadoras e medusas 
coloridas! A sala vai encher-se de cores e vamos agarrar nelas 
com as mãos e criar um objeto flutuante que irá ser lançado ao ar! 
Cuidado… não os podemos deixar escapar!

Pinturas irrequietas
Olha lá para fora! Sabes quantas cores têm o mundo? De que 
cor são as árvores? E a relva? E se fosse tudo a preto e branco? 
Inspirado nas obras magníficas do artista Giorgio Griffa, vem 
descobrir as cores quentes e frias, as cores pálidas e as cores vivas. 
No teu aniversário vem ser um explorador e descobrir as cores da 
natureza, o arco-íris e as cores das obras de arte. Vamos criar um 
painel gigante inspirados na exposição para animar a tua festa!



DOS 6 AOS 12 ANOS

Crime no Parque
A equipa do C.S.I. vai ajudar a resolver um crime que aconteceu 
no Parque! Depois de os detetives observarem minuciosamente o 
local do crime, vamos aprender a recolher as provas para analisar 
no Laboratório da Quinta. Como se recolhem impressões digitais e 
como se investiga o veneno que foi encontrado no Lago? Estas são 
algumas das tarefas destes super polícias cientistas.

Dino aventura
Numa atmosfera de vulcões, fósseis, pegadas e meteoritos, vai ser 
muita a diversão. Vamos ser paleontólogos por um dia e explorar o 
universo fantástico dos Dinossauros. Velociraptor, Braquiossauro e 
Tiranossauro farão parte desta viagem no tempo. Preparado?

Escola de Magia
Nesta escola de magia, cientistas aprendem feitiçarias ou 
mágicos transformam-se em cientistas? Vamos abrir o livro das 
experiências (im)possíveis e aprender a fazer cores, cristais e 
truques originais. Só com todas as etapas realizadas levaremos 
para casa o nosso certificado de cientista feiticeiro!

Laboratório Culinário
O que acontece quando a Ciência se junta à gastronomia?  
Por entre algas, bactérias e fungos, há que treinar o paladar: 
gelado instantâneo, lollipops de fruta ajudados por bactérias  
ou esferas flutuantes multicolores criado num tubo de ensaio... 
o laboratório culinário da Quinta fará as delícias ao paladar dos 
cientistas cozinheiros!
 
Missão Ultrassecreta
Atenção, espiões! Uma missão ultrassecreta vai ter lugar em 
Serralves! A Brigada Especial vai garantir que tudo corre como 
previsto. Para escapar às escutas, as mensagens são encriptadas 
e enviadas por rádios móveis. Os envelopes estão escondidos no 
parque sendo a missão desvendada por etapas, para evitar fugas 
de informação.
Nota: Esta festa não se realiza em dias de chuva, sendo realizada a 2a opção escolhida



Química espumosa e pegajosa
Experiências mal cheirosas e criaturas pegajosas, são alguns dos 
desafios que a química nos propõe. Há que nos equipar com luvas 
e batas e iniciar a reação: espumas coloridas, pega monstro ou 
bolas de sabão, nesta festa da Ciência é garantida a diversão.

Uma Aventura em Serralves
Numa misteriosa aventura em Serralves, vamos resolvendo 
os casos estranhos que aconteceram no Parque. Tudo parece 
estar trocado, numa grande confusão e até os presentes do 
aniversariante desapareceram! Descobrir o medalhão perdido na 
mata é obrigatório para obtermos a chave misteriosa escondida 
num livro falso da biblioteca do museu. Esta chave abre os 
segredos da mina do Lago a qual temos que percorrer e encontrar 
as mensagens secretas que desvendam onde estão as prendas do 
aniversariante!
Nota: Esta festa não se realiza em dias de chuva, sendo realizada a 2a opção escolhida 

Viagem intergaláctica
Três, dois, um, lançamento…o parque de Serralves vai transformar-se 
num centro aerospacial com tantos foguetões no ar. Depois de um 
plano de construção bem cuidado e de testes aeronáuticos, nada como 
batizar os rockets e vê-los a descolar num concurso super galáctico!





PREÇOS
O preço da festa inclui os convites, a atividade, o lanche e o bolo 
de aniversário.

Todos os dias
De 12 a 15 crianças - 17,50€; Amigo de Serralves – 15,75€
De 16 a 23 crianças – 16,50€; Amigo de Serralves – 14,85€
De 24 a 30 crianças – 15,50€; Amigo de Serralves - 13,95€
10% desconto para Amigos, exclusivo para a categoria Família 

Modo de pagamento

- Cheque (à ordem da Fundação de Serralves)
- Numerário (entrega ao monitor responsável)

LANCHE 
Sumo, Água 
Batatas fritas, Pipocas, Espetadas de marshmallows, Cupcakes, 
Sandes de queijo e fiambre, Gelatina, Bolo de aniversário

Bolo de Aniversário
Chocolate, iogurte ou laranja,
com cobertura de chocolate ou natas

Bolo de Aniversário extra (caso solicitado): preço sob consulta



INFORMAÇÕES GERAIS

As festas realizam-se:

À semana (sob consulta)

Das 17:00 às 19:00; 
Nota: No período das férias escolares Natal, Páscoa e Verão, não se realizam  
festas durante a semana.

Ao fim de semana
Sábados, domingos e feriados, das 10:00 às 13:00 ou
das 15:00 às 18:00;

Faixa etária: 4 aos 12 anos

Número mínimo: 12 crianças
Número máximo: 30 crianças

A reserva da festa poderá ser feita: 
E-mail: aniversarios@serralves.pt 
Telefone: 22 615 65 91 (Manuela Ferreira)
 
Nota: Os pais são, posteriormente, contactados com a confirmação  
da disponibilidade para a data solicitada. 

Para reservar a sua festa preencha a ficha
de inscrição em www.serralves.pt



REGULAMENTO

Como posso marcar a festa do meu filho? 
A reserva da festa terá de ser feita até 5 dias úteis de 
antecedência, através do preenchimento da ficha de inscrição no 
site. Depois de validada a ficha são contactados os pais, via email, 
indicando a disponibilidade para a data solicitada.

Até quando posso indicar o número final de convidados?
O número final de crianças a participar na festa terá de
ser indicado com 72 horas de antecedência via telefone ou email. 
O número indicado será o número cobrado no final da festa, à 
exceção da comparência de um número superior de crianças.

Pagamento e sinal
A confirmação da festa implica o pagamento antecipado do 
sinal no valor de 100 euros na receção do Museu de Serralves e 
respetivo levantamento dos convites. O restante pagamento será 
efetuado no próprio dia da festa, em numerário ou cheque, ao 
monitor responsável pela mesma. O valor a pagar no dia da festa 
corresponde ao número de crianças indicado até à data limite.
Caso o número real de crianças no dia da festa seja superior, e 
apenas neste caso, será feito o acerto correspondente.

Como posso cancelar a festa? 
O cancelamento da festa terá de ser comunicado por escrito à 
Fundação de Serralves até 5 dias úteis antes da data da festa, 
caso contrário serão cobrados os respetivos custos de não 
cancelamento atempado. A restituição do sinal pago apenas terá 
lugar caso o cancelamento seja comunicado no prazo indicado.

Admissão
As crianças com idade até aos 3 anos, só poderão permanecer 
nas instalações, se acompanhadas por um adulto;
É da responsabilidade do adulto organizador da festa, a admissão, 
entrega e saída das crianças convidadas;
O adulto organizador da festa deverá permanecer no local do 
início ao fim da atividade;
A admissão de qualquer criança implica a assunção da 
responsabilidade dos danos provocados pela mesma, quer nas 
instalações, quer a terceiros;
É obrigatório respeitar a sinalética, instruções e indicações 
referentes a cada espaço, bem como as instruções dos(as) 
Monitores(as);

Perdas, furtos e extravios
A Fundação de Serralves não se responsabiliza pela perda, 
furto ou extravio de qualquer objeto pessoal, bem como pelos 
presentes entregues aos aniversariantes e/ou pais;
Os monitores não são responsáveis por quaisquer objetos 
pessoais, tais como carteiras, telemóveis ou qualquer outro 
objeto de valor.
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