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OF Produções.

A OF produções está no mercado há mais de 15 anos, trabalhando essencialmente em 

três áreas: animação, eventos e viagens. Dentro da área dos eventos, podemos organizar 

o seu evento de raiz ou numa relação de complementaridade de serviços. Possuímos uma 

vasta experiência em diversos eventos, desde conferências, eventos empresariais, jantares 

de grupo a casamentos, entre outros.

A animação é uma parte essencial de tudo o que fazemos, sendo considerada um 

elemento fundamental para assegurar a diversão procurada. Contamos com uma vasta, 

experiente e qualificada equipa de técnicos, animadores circenses, animadores 

socioculturais e monitores para desenvolver com dedicação e responsabilidade todas as 

atividades a que nos propomos. 

A of produções diferencia-se da sua concorrência pela complementaridade de serviços 

que oferece em todos os seus eventos. Desta forma, garantimos a constância nas nossas 

propostas e nos resultados obtidos, sendo sempre o nosso propósito exceder as 

expectativas iniciais do consumidor. 
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animação

geral.



chefes 
coloridos.

Os nossos Chefes Coloridos funcionam 

enquanto trupe de mimos coloridos, tendo 

um perfil animado e interativo com o 

público. Poderão atuar enquanto sombras 

ou numa atuação de palco com 

coreografias, por exemplo.



brancos 
coloridos.

São brancos mas o que os define e 

distingue são as suas cores vibrantes! Uma 

trupe divertidíssima que adora dançar, 

interagir com o público e arrancar 

gargalhadas de quem os rodeia!



mimos 
coloridos.

E aqui está um clássico que toda a gente 

gosta, mas desta vez veio com mais cores! 

Vão tornar o seu evento um mimo, 

ninguém irá ficar indiferente! Seja no chão 

ou em andas, sozinho ou acompanhado, 

irão deixar qualquer um com um sorriso de 

orelha a orelha.



mimos 
tradicionais.

Pretende algo divertido e original? Os 

nossos mimos tradicionais irão 

proporcionar momentos inesquecíveis para 

todos os presentes, conseguindo arrancar 

diversos sorrisos e até gargalhadas.



jokers e 
arlequins.

Com origens desde os tempos dos 

monarcas, este clássico nunca sai de moda. 

Com as mais variadas capacidades, desde 

malabarismo, monociclo, dança ou 

simplesmente a arte de entreter, são 

sempre um toque especial em qualquer 

evento!



licras coloridas.

As nossas licras coloridas são ideais para 

marcar a diferença no seu evento. As cores 

poderão ser adaptadas de acordo com a 

temática e as personagens poderão 

também utilizar diferentes objetos.



mascotes.

As personagens preferidas dos mais 

pequenos ganham vida e invadem o seu 

evento para criar momentos de pura 

felicidade. Um sem fim de sonhos, onde é a 

imaginação quem comanda. Torne o seu 

evento mais especial para os mais 

pequenos, e não só!





panda gigante.

Uma personagem que não deixará 

ninguém indiferente!

Com um jeito especial de andar e dançar, 

este panda irá surpreender pequenos e 

graúdos. 

Altura: 2,60m



palhaços 
invertidos.

Numa jornada constante em posição de 

pino, estes palhaços vão a dar a volta a 

qualquer um! Um efeito ótico muito 

divertido e, no mínimo, diferente…



especial 
princesas.

O mundo da fantasia está muito mais 

próximo da realidade do que se possa 

imaginar! Desde as mais clássicas e 

adoradas princesas até às mais destemidas 

e ferozes, vão tornar os sonhos de todas as 

meninas realidade!



especial super-
heróis.

E se o nosso super-herói estivesse ao 

alcance de um pedido? Agora é possível! 

Prontos para combater o crime, salvar a 

humanidade ou simplesmente darem um 

passo de dança, são a escolha ideal para 

aqueles meninos e meninas que gostam de 

usar super-capas e fazer super-ações! 



palhaços.

Personagens de caráter cómico e com 

grande poder de comunicação que poderão 

fazer uma atuação de palco ou interagir no 

meio do público. Para crianças ou adultos é 

sempre um espetáculo que desperta os 

sorrisos mais espontâneos perante as 

situações mais caricatas.



especial filmes e 
séries.

As personagens dos seus filmes e séries 

preferidas, agora no seu evento! A cereja 

no topo do bolo de qualquer festa 

temática. Surpreenda qualquer um com as 

personagens mais carismáticas.





especial 
halloween.

Se procura as caracterizações mais 

horripilantes ou viver um verdadeiro 

pesadelo numa passagem de terror criada 

de raiz para si, temos de tudo! As 

personagens ideais para festas, vídeos ou 

para pregar verdadeiras partidas…



bolas de sabão 
gigantes.

As bolas de sabão gigantes são ideais para 

eventos infantis e não só! As crianças 

adoram correr para rebentá-las, mas os 

adultos também gostam de contemplar a 

sua beleza e a forma como se formam e 

movem.



espetáculo de 
magia.

A elegância de um espetáculo de magia 

tem o poder de captar a atenção de todo o 

público, através da curiosidade. Desta 

forma, é o meio ideal para passar uma 

mensagem de forma original aos seus 

colaboradores, familiares ou amigos.



magia close-
up.

A essência da magia close-up prende-se 

com a aproximação e interação com o 

público, pois proporciona momentos 

intensos e únicos com os espectadores!



personagem 
infiltrada.

Uma personagem cómica, descontraída ou 
desajeitada é o ideal para provocar as 
maiores gargalhadas no seu evento. A 
personagem pode misturar-se com os 
convidados ou com a equipa de catering, 
fazendo-se passar por um verdadeiro 
empregado.

O empregado falso poderá terminar a sua 
performance com um surpreendente 
espetáculo de magia. 



caricaturista.

Caricaturista ao vivo para diversos tipos de 

eventos, desde casamentos, festas de 

aniversário, conferências, demonstrações 

de produtos, iniciativas de marketing, entre 

outros. O tipo de caricaturas também 

poderá variar de acordo com a preferência 

do cliente.



ilustrador.

Uma memória que permanece intemporal, 

um retrato de alguém especial ou a 

representação de uma sátira social, são 

diversas as opções! O importante é dar 

asas à imaginação… 



anão.

Pode não ser a Branca de Neve, mas vai 

calhar-lhe bem um anão! É um pequeno 

pormenor que irá dar a maior pinta ao seu 

evento. Desde festas, festivais, festas de 

aniversário e despedidas de solteiro, as 

opções são ilimitadas!



bailarinos.

Os nossos bailarinos são capazes de 

interpretar os estilos mais diversos, desde 

o Hip Hop ao Contemporâneo. Estes estão 

aptos para animar em discotecas, eventos, 

campanhas, entre outros.



promotoras e 
hospedeiras.

Poderá sempre contar com o 

profissionalismo, qualidade, excelência e 

rigor da nossa equipa de Promotoras e 

Hospedeiras no seu evento.



speaker e 
entertainer.

Se procura a pessoa ideal para animar 

festivais, festas, eventos, conferências, 

feiras e/ou palcos, está à procura dos 

nossos speakers/entertainers! Trabalhamos 

tanto em eventos particulares como na 

representação e apoio a marcas e 

empresas.



espetáculo 
musical.

Desde os estilos mais clássicos, aos 

espetáculos mais contemporâneos, faça o 

seu pedido e deixe-nos dar música ao seu 

evento!



especial galas.

Uma forma arrojada e fora da caixa de 

receber os seus convidados! Com estas 

estruturas, os seus Welcome Drinks não 

serão os mesmos.



moldura 
personalizada.

Personalize a sua moldura para o seu 

evento e torne as fotografias dos seus 

convidados ainda mais especiais!



Uma explosão de animação através de 

música, coreografias e muita interação com 

o público! Por onde quer que passem, não 

deixam ninguém indiferente e os mais 

corajosos se podem juntar à animação!

parada de 
animadores.



DJ.

Trabalhamos com DJs de diversos estilos 

musicais que poderão ter diferentes 

performances para festas, casamentos, 

conferências, lançamentos de produtos, 

festas de aniversário, entre outros.



animação

circense.



espetáculo de 
fogo.

Um espetáculo de deixar qualquer um com 

os calores! Combinando técnicas de 

malabarismo com a manipulação do fogo e 

a pirotecnia, por aqui ignoramos o clássico 

aviso de “quem brinca com o fogo, queima-

se”.



monociclo.

Acrobata que conduz um velocípede de 

uma só roda, podendo encontrar-se, ou 

não, caracterizado.



espetáculo 
malabarismo.

A capacidade de manipulação de objetos 

no ar é uma arte que muitos 

experimentam, mas poucos dominam. 

Desde malabarismo com bolas, massas, 

argolas ou objetos do quotidiano, se cair, 

só esperamos que não parta…



personagens de 
andas.

As personagens de andas chamam sempre 

a atenção em qualquer evento, não só pela 

sua altura, mas também pela sua 

caracterização, sempre muito trabalhada! 

Os animadores poderão atuar em 

diferentes tipos de andas, tais como 

estáticas, jumpers ou de pau.





especial 
wonderland em 
andas.



Uma atuação de cortar a respiração. 

Surpreenda os seus convidados com uma 

irreverente atuação, que poderá ainda 

misturar técnicas de ilusionismo de magia.

caminhar sobre 
vidros.



contorcionista.

O contorcionismo é sem dúvida um dos 

espetáculos mais chamativos, tanto pela 

sua originalidade, como pela elegância dos 

seus movimentos. Esta arte consiste em 

realizar movimentos com o corpo, 

aparentemente impossíveis de executar.



Personagens deliciosas e irresistíveis, que 

em tudo se assemelham a verdadeiras 

estátuas de chocolate. Mas cuidado, não 

são comestíveis! 

personagens de 
chocolate.



O Faquirismo é a técnica ou a arte de 

controlar a respiração e os músculos, 

dominando a mente e o corpo. Estes 

animadores são capazes de manipular 

espadas, caminhar sobre brasas ou deitar-

se sobre uma cama de pregos!

faquir e dança 
oriental.



Personagens que se assemelham a 

verdadeiras e requintadas estátuas, 

tradicionalmente cobertas de prata ou 

bronze. Das mais realistas às mais 

impressionistas, estas estátuas recriam 

verdadeiros quadros vivos!

estátuas humanas.



acrobacias 
aéreas.

As acrobacias aéreas são verdadeiros 

espetáculos de combinação da força com a 

beleza dos movimentos, transformando-as 

num momento único para quem assiste.



monstro de 4 
patas.

Uma escolha arrojada e irreverente, mas 

sem dúvida original! Queixos vão cair e 

olhos vão arregalar, quando virem este 

espécime de 4 patas a passar…



molduras 
led.

Estas molduras led irão trazer um toque 

de glamour e diversão, em simultâneo. A 

cor das molduras poderá ser também 

ajustada de acordo com o ambiente que se 

queira proporcionar.



robô led.

Não há nada como, num ambiente escuro, 

ter bons efeitos de luzes! Neste caso, a OF 

Produções supera as expetativas 

apresentando-lhe o robô led: um robô 

humano, com mais de 2 metros de altura, 

coberto de luzes led que variam de cor e 

ritmo ,consoante a música.



andas led.

As  nossas andas led irão trazer mais cor e 

luz ao seu evento e despertar a atenção de 

quem por elas passa! Quem não ficar 

encadeado pelas suas cores vibrantes, 

certamente não ficará indiferente à sua 

altura.



anjos led.

Um verdadeiro céu na terra! Os anjos led 

são a escolha ideal para adicionar aquele 

pormenor de elegância que procura no seu 

evento. São um favorito dos nossos 

clientes, deixando qualquer um com um 

sorriso na cara e na alma…



bailarinos 
led.

Se bailarinos já são animação suficiente, o 

nível intensifica-se quando vestem os 

nossos fatos de luz!  Um show épico e 

reluzente.



estátua led.

A estátua perfeita não existe? Deixemo-nos 

de coisas! Não há melhor receção para o 

seu evento ou para acompanhar o DJ em 

cima de palco!



bola led.

O impacto desta animação irá provocar 

algumas faltas de ar… mas não é dentro da 

bola! Deixe-se surpreender pelo nosso 

globo ambulante, a desfilar pelo seu 

evento e deixar qualquer um com vontade 

de se juntar lá dentro.



homem de 
espelhos.

Quer surpreender e marcar a diferença no 

seu evento? O nosso Homem de Espelhos é 

o ideal! Ninguém vai ficar indiferente a esta 

personagem.



malabarismo led.

Ninguém viveu a sério até assistir à 

manipulação de objetivos luminosos no ar! 

Os nossos malabaristas irão hipnotizar 

qualquer pessoa que assista.



espetáculo led e 
pirotecnia.

Um espetáculo onde a arte do 

malabarismo se junta às luzes do led e às 

faíscas da pirotecnia, culminando numa 

atuação brilhante! 



brigada led.

Todos os seus preferidos, agora a espalhar 

magia em conjunto! O impacto que uma 

brigada led proporciona não se consegue 

explicar, apenas sentir… Deixe a marca no 

seu evento com estes mestres da luz.



animação

infantil.



pinturas 
faciais.

As pinturas faciais fazem as delícias dos 

mais pequenos, despertando os sorrisos 

mais espontâneos e dando asas à 

imaginação! Ajudam a criar um mundo 

mágico e mais colorido, onde podemos 

transformar as crianças em piratas e 

princesas, dragões e fadas, heróis e vilões...



modelagem de 
balões.

A modelagem de balões impressiona as 

crianças e estimula a sua imaginação e 

criatividade através das diferentes formas 

que podem ser criadas!



contadora de 
histórias.

Um momento perfeito para miúdos e 

graúdos! Os mais populares contos infantis 

ou novas histórias nunca ouvidas, a nossa 

contadora de histórias fará qualquer um 

viajar para o mundo da fantasia e viver 

incríveis aventuras!



magia infantil.

Ideais para despertar a atenção dos mais 

pequenos, através da recriação de histórias 

e personagens conhecidas.!



teatro de 
fantoches.

Um teatro de fantoches que permite às 

crianças desenvolver competências como a 

criatividade, a imaginação, a tolerância, a 

empatia, a capacidade de se relacionarem 

e a concentração.



teatro infantil.

Ideais para despertar a atenção dos mais 

pequenos, através da recriação de histórias 

e personagens conhecidas!



equipamentos e

serviços adicionais.



pipocas e 
algodão doce.



escalada gelo.

speed shot.

torre de escalada.

air bungee.

wipeout.

encesta.



tsunami mecânico.

matraquilhos humanos.

prancha mecânica.

bowling humano.

touro mecânico.

touperia louca.



gravidade zero.

salto extremo. lutadores.

bungee basket.

sumo fight.



boom.

beep the bleep.

pinball.

matraquilhos 2x2 |

4x4 | 6x6.

splash.eco karts.



led.

twist air.

martelo.

air hockey.

mega alvo.

máquina

de socos.

mensagem



vending
personalizável.



playground.

barco pirata.

piscina de bolas XL.
duplo escorrega.

safari world.
kraken.

aluguer por 4 horas. inclui animador, inclui montagem e desmontagem | dispomos de outros insufláveis. 



de cores.

confetis.

de neve.

máquina de bolas

de sabão.

de fumo.balões led.

canhão

canhão de

canhão

espuma.

canhão de

máquina



decoração com 
balões.

arcos de balões.

colunas de balões.

painéis de balões.



exteriores.

passereles.

indianas.

stands
tendas

brancas.

tendas

interiores.

palcos

truss.

estruturas



iluminação.

efeitos luminosos.

videoprojetores e telas.

leds e moving heads.

luz negra.

estruturas.



sistema de som.

mesa de mistura.

microfones.

monitores.

subwoofers.

tops.

backline.

cabos e tripés.



formações.













condições 
gerais.

− Todas as atividades serão realizadas por uma equipa com formação e experiência.

− A prestação dos nossos serviços está sempre condicionada pela disponibilidade dos animadores, artistas e equipamentos. Aconselhamos a reserva 

dos serviços o mais antecipadamente possível. Os serviços consideram-se adjudicados após receção de email de confirmação e do pagamento de 30% 

do valor total da proposta (ver condições de pagamento). 

− Se no dia o programa não se realizar, em parte ou no seu todo, por razões alheias à vontade da equipa de trabalho (por exemplo questões 

meteorológicas ou da vontade do grupo), os custos previstos manter-se-ão.

− Fica a cargo do cliente a responsabilidade do espaço para a realização das atividades. 

− Autorizações, credenciação, seguros e licenças são da responsabilidade do Cliente.

− Deverá ser assegurado um local fechado à equipa durante todo o tempo de atuação e acesso a água sem restrição.

− Os valores tabelados não incluem despesas de deslocação, alojamento e alimentação da equipa.

− Para deslocações fora do distrito de Lisboa, deverá ser considerado um valor de referência de 0,42€ x Km e de despesa de alimentação de 20,00€ por 

refeição.

− Os valores tabelados não incluem iva à taxa legal em vigor.

− Algumas imagens apresentadas nesta proposta podem ser meramente ilustrativas.

− Esta proposta tem a validade de 8 dias. Caso a prestação de serviços ocorra dentro desse período a proposta terá a validade de 24 horas.

− Adjudicação com mais de 30 dias de antecedência da data da prestação dos serviços:

− Pagamento de 30% no momento da adjudicação.

− Pagamento de 70% até 30 dias antes da data da prestação dos serviços. 

− Adjudicação com menos de 30 dias de antecedência da data da prestação dos serviços:

− Pagamento de 100% no momento da adjudicação.

− Não haverá devolução do valor pago, caso o cancelamento seja feito por parte do cliente.

condições de 
pagamento.

Não encontrou o que procurava? Contacte-nos via e-mail ou telefone, enviaremos uma proposta personalizada




