
 

 

 

FESTAS DE ANIVERSÁRIO NO PAVILHÃO DA ÁGUA 

 

Vem connosco ao Pavilhão da Água mergulhar no conhecimento e convida os teus Amigos! 

Nestas festas de aniversário apostamos na diversão, criatividade, ciência e muita aprendizagem. 

Este equipamento localizado no pulmão da cidade (Parque da Cidade) é o lugar perfeito para uma 

festa especial. 

Aqui encontras uma festa dedicada à Água e Ciência! 

 

 

Dos 5 aos 12 anos 

 

A festa de aniversário desenvolve-se em três momentos: 

 

1. Laboratório – transforma-te num mini-cientista e aprende mais sobre o mundo que te rodeia atra-

vés de divertidas experiências realizadas no laboratório do Pavilhão da Água. 

2. Exposição Interativa – vais navegar através de um rio bem conhecido, da sua nascente à foz. Será 

que descobrirás de que rio se trata? O percurso inicia-se subindo a escada, que simboliza a ascensão 

da montanha na direção da nascente do rio e, de seguida, entrarás numa viagem divertida, educati-

va e interativa constituída por 21 módulos. 

3. Sala Imersiva – através de uma experiência virtual e multissensorial poderás mergulhar no oceano e 

conhecer muitas espécies marinhas. Assistirás ainda a um filme sensorial de sensibilização ambien-

tal, onde poderás contemplar as sensações e vibrações do Planeta Terra e aprender mais sobre as 

alterações climáticas! 

 

 



 

 

Preçário 

 

O preço da festa inclui a atividade, os convites, certificados de participação e uma oferta para o 

aniversariante. 

 

Semana – 10,00 €/participante 

Fim de semana – 12,00 €/participante 

 

Modo de pagamento: Numerário, Multibanco, Cheque (à ordem de CMPEA-EMP AGUAS MUNIC DO 

PORTO, EM) 

 

Nota: No interior do Pavilhão da Água não é permitido lanche nem bolo de aniversário. No entanto, 

caso as condições meteorológicas assim o permitam, poderão usufruir de toda a envolvência do 

Parque da Cidade para realizarem um animado piquenique!  

 

 

Condições gerais 

 

As festas têm a duração de 1 hora e 30 minutos e iniciam-se às 10h30 e às 14h30. 

Número mínimo de participantes: 10 crianças 

Número máximo de participantes: 20 (crianças e acompanhantes) 

 

A reserva da festa pode ser feita através: 

e-mail: geral@pavilhaodaagua.pt 

tel. 225190888 ou 934440072 

Nota: A confirmação da reserva só será efetuada após verificação da disponibilidade da data e ho-

rário solicitado. 

mailto:geral@pavilhaodaagua.pt


 

 

Reservas e Regulamento 

 

As reservas devem ser efetuadas com um mínimo de 7 dias de antecedência. 

Após a validação da disponibilidade os pais serão contactados por telefone ou e-mail. 

A confirmação da festa implica o pagamento antecipado da inscrição do número mínimo de par-

ticipantes (10 participantes). Este pagamento pode ser feito na bilheteira do Pavilhão da Água ou 

por transferência bancária (nesta opção será necessário envio de comprovativo para o e-mail da 

reserva). 

O número final de crianças participantes na festa terá de ser comunicado até 72h antes da realiza-

ção da mesma, através do telefone ou e-mail. O valor a pagar no final da festa será correspondente 

ao número informado dentro do limite do prazo. 

 

 O cancelamento da festa terá de ser efetuado por escrito através do e-mail de reservas até 5 dias 

antes da festa, caso contrário será cobrado o respetivo custo do não cancelamento. A restituição do 

sinal pago apenas terá lugar caso o cancelamento seja comunicado no prazo estipulado/definido. 

 

No dia da realização da festa é obrigatório comparecer pelo menos um adulto, que será responsá-

vel pelo acompanhamento da mesma. Apenas é permitida a entrada de dois adultos no recinto da 

festa e os dois adultos acompanhantes são gratuitos. 

É da responsabilidade dos adultos presentes na festa, a admissão, entrega e saída de todos os con-

vidados (a admissão das crianças implica a responsabilidade dos danos provocados pelas mesmas). 

 

O Pavilhão da Água não se responsabilizada por perdas, furto ou extravio de objetos pessoais ou/e 

prendas dos aniversariantes (entregues aos pais). 

O horário da festa deve ser impreterivelmente respeitado.  

O não cumprimento das regras estabelecidas ou comportamentos considerados incorretos pelos 

técnicos do Pavilhão da Água, poderão originar a suspensão da festa de aniversário. 


