
 “Festa de Aniversário Quercus” na Quinta da Gruta, Maia  

 

 

Preçário: 2º a 6º feira - 8,00€/ participante (Tudo incluído). 

                Sábado-10,00€/participante (Tudo incluído). 

Duração da Festa: 2 horas 

Nº de participantes: Mínimo 20-Máximo 30 

Horário de Funcionamento: 2º a 6º feira-10h00/12h00 

                                                                      14h30/16h30 

                                                  Sábado- 10h00/12h00 

                                                                     14h30/16h30 

Nota: O período nocturno tem um acréscimo de 2€ - 21h30/23h30 

  

                  Contactos para marcações: 

 

Morada:   

Quinta da Gruta, Rua João Maia, 540, 4475-643 Avioso (Sta. Maria) Maia  

Telefone: 222 011 065 

Telemóvel: 931 620 212 

E-mail:  porto@quercus.pt  

 

 

      Menu   

 Tostas 

 Compotas Biológicas 

 Refresco aromático, Sumos Naturais 

 Bolo de Aniversário Caseiro 

 

*Atividades propostas 

 Velas e sabonetes coloridos 

 A brincar vou semear 

 Eco-Disco 

 Chefe por um dia (bolachas e espetadas 

de fruta) 

 

*Apenas poderá escolher uma opção 

O Aniversariante recebe uma pequena lembrança. 



  

Regulamento das Festas de Aniversário 

  As festas realizam-se de 2º a 6ºfeira das 10h00 às 12h00 e das 14h30 às 16h30, aos sábados das 10h00 às 12h00 e 

das 14:30h às 16:30h e, no horário noturno das 21h30 às 23h30 (salvo outra combinação particular de horários); 

 Idades Permitidas: 4 aos 14 anos (aniversariantes e convidados); 

 Os pais ou acompanhantes do aniversariante deverão fornecer um nº de contacto para qualquer 

eventualidade; 

 Os pais ou acompanhantes dos convidados poderão permanecer apenas junto à recepção da Quercus sendo 

permitida apenas a entrada dos pais do aniversariante nas atividades; 

  O número mínimo é de 20 participantes e o máximo de 30 participantes (caso o nº de participantes seja inferior 

ao número mínimo, o valor obrigatório a pagar continua a ser o correspondente a 20 participantes); 

 O custo das festas de aniversário de 2º a 6ºfeira é de 8€/ participante e ao sábado de 10,00€/ participante, no 

horário noturno tem um acréscimo de 2 €. 

 O número total de participantes nas festas, assim como, o 1º e último nome de cada um tem de ser entregue 

com uma antecedência mínima de 24 horas; 

  A marcação das festas deve ser realizada por escrito (e-mail, carta ou nas instalações da Quercus); 

 A confirmação de disponibilidade é realizada por escrito pelos nossos serviços; 

 Posteriormente à confirmação de disponibilidade deve ser enviada pelo encarregado de educação a Ficha de 

Inscrições existente para o efeito, devidamente preenchida, e deve ser efectuado o pagamento de 50,00€ 



como reserva (junto ao gabinete da Quercus - Quinta da Gruta ou por transferência bancária), o restante valor 

deverá ser liquidado no final da festa (o recibo será entregue posteriormente via correio ou e-mail); 

 É da responsabilidade da Quercus a admissão, entrega e saída do aniversariante e convidados; 

 Qualquer questão que possa surgir relativamente à gestão do espaço e da iniciativa, aqui não referenciado, 

será da responsabilidade e decisão por parte da coordenação da Quercus – Núcleo Regional do Porto; 

 Para contato e informação o nº de telefone é o 222 011 065. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 


