
 

Sugestões para 
Celebrações 

& 
Ocasiões Especiais 



 

Celebrações no Lapa Palace 
 

 
 
 
 
 
 
 

O Lapa Palace oferece-lhe um cenário magnificente e deslumbrante onde celebrar as suas ocasiões 
especiais com todo o estilo e elegância. 

 
Quer se trate de um simples cocktail, ou de um jantar de gala, fazemos questão de lhe prestar um 

serviço personalizado que vá ao encontro a todas as suas necessidades. 
 

Os nossos experientes coordenadores de eventos terão todo o prazer em ajudá-lo a criar a atmosfera 
perfeita para o seu evento, permitindo-lhe uma absoluta tranquilidade, com a certeza de que todos os 

pormenores serão devidamente atendidos. 
 

A dedicação e profissionalismo do seu coordenador pessoal, assegurará que nenhuma minúcia será 
esquecida, desde o plano de lugares numa mesa, a decoração ou animação, passando pelos menus e 

flores até aquela atenção tão especial ao detalhe que tão bem nos distingue. 
 

Uma vista magnífica sobre Lisboa e o rio, aliada a jardins luxuriantes, contribuem para que o Lapa 
Palace seja aquele local distinto para os seus distintos eventos. 

 
O Lapa Palace reserva o direito de alterar os preços sem qualquer notificação prévia, caso não exista 

confirmação ou sinalização do evento.  

 

 



 

Cocktails & Aperitivos 
 

 

 

Liberi 
 

Taylor’s Chip Dry Porto branco 

Blandy’s Servial Madeira 

Sumo de laranja natural 

Refrigerantes: Coca-cola, Seven-Up, Cola Zero, 

água mineral 

 

Mínimo 15 pessoas 

 

€ 17.00 por pessoa, por hora 

€ 8.00 por pessoa,  

por cada meia hora adicional 

Dionisos 
 

Taylor’s Chip Dry Porto branco 

Blandy’s Servial Madeira 

Vinhos Portugueses branco e tinto 

Sumo de laranja natural 

Refrigerantes: Coca-cola, Seven-Up, Cola Zero, 

água mineral 

 

Mínimo 15 pessoas 

 

€ 20.00 por pessoa, por hora 

€ 9.00 por pessoa,  

por cada meia hora adicional 

 
 

 

Bacchus 
 

Taylor’s Chip Dry Porto branco 

Blandy’s Servial Madeira 

Vinhos Portugueses branco e tinto 

Espumante Murganheira, Velha Reserva, Bruto 

Mimosa, Espumante Murganheira com sumo de laranja natural 

Sumo de laranja natural 

Refrigerantes: Coca-cola, Seven-Up, Cola Zero 

Cerveja nacional 

água mineral 

 

Mínimo 15 pessoas 

 

€ 25.00 por pessoa, por hora 

€ 10.00 por pessoa, por cada meia hora adicional 



 

Bar Aberto 
Internacional 

 
 

Martini bianco e rosso 

Campari 

Ricard 

Pimms nº 1 

Tanqueray e Bombay Saphire 

Havana Club, Cachaça 51 

Tequila Olmeca 

Absolut, Wyborova e Grey Goose 

Johnny Walker Red Label 

Chivas Regal 12 Years Old 

Glenlivet Pure Malt 12 Years Old 

Jack Daniels Tennessee Whiskey 

 

Taylor’s Chip Dry Porto branco 

Porto Taylor’s Late Bottle Vintage 

Blandy’s Servial Madeira 

Vinhos Portugueses branco e tinto 

 

Sumos naturais de laranja e tomate 

Refrigerantes: Coca-cola, Seven-Up, Cola Zero, 

Ginger Ale, água tónica e água mineral 

 

Cervejas nacionais e importadas 

 

Mínimo 30 pessoas 

 

1ª Hora - € 30.00 por pessoa 

2ª Hora - € 21.00 por pessoa 

3ª Hora - € 15.00 por pessoa 

 

Com espumante  

Murganheira, Velha Reserva, Brut 

Acresce € 5.00 aos preços acima 

 

Com Champanhe Louis Roederer Brut 

Acresce € 10.00 aos preços acima 

 

Aperitivo de 
Champanhe 

 
 

Champanhe Louis Roederer Brut 

Kir Royal, creme de cassis e champanhe 

Champanhe Cocktail, açúcar de cana, Angostura, 

Grand Marnier e champanhe 

Bellini, pêssego branco fresco e champanhe 

 

Mínimo 15 pessoas 

 

€ 35.00 por pessoa, por hora 

€ 15.00 por pessoa,  

por cada meia hora adicional 

 



 

Canapés Frios 
 

Bolinhas de melão com presunto 

Tartelete de miolo de sapateira  

com molho cocktail 

Grissini com presunto de Parma 

Carpaccio de novilho com rúcula e parmesão 

Mousse de queijo com pimenta rosa em tosta 

Espetada de legumes grelhados com mozzarella 

Gambas, pontas de espargos e molho Mimosa 

 

 

Canapés Quentes 
 

Rissóis de camarão 

Pastéis de bacalhau 

Selecção de chamuças de carne  

ou chamuças de legumes 

Selecção de mini pizzas 

Ramequins de queijo da ilha São Jorge 

Crepes de ervas recheadas com salmão fumado 

Focaccia de cogumelos selvagens e pancetta 

Empadinha de frango 

 

 
5 peças por pessoa € 18.50 

Cada peça extra € 3.00 

 

 

 

 

 

Sugestões do Chef 
 

Tártaro de vieiras com azeite de trufa e saké 

Carpaccio de novilho com rúcula e parmesão 

Roseta de salmão fumado  

sobre tostas e alcaparras 

 

Choux de bacalhau e coentros 

Camarão frito em massa vinhé 

Batatinhas recheadas  

com saladinha de polvo avinagrado e coentros 

 

5 peças por pessoa € 18.50 

Cada peça extra € 3.00 

Canapés de Luxo 
 

Ostras com gelatina de champagne rosé € 4.50 

Terrina de foie-gras caseira  

em pão de brioche e especiarias € 5.00 

Mini blinis com caviar d’Aquitaine € 9.00 

Medalhões de lavagante, 

 em geleia de groselha € 6.50 

Espetadinhas de peito de faisão, 

 em lemongrass € 5.00 

Espetadinhas de gambas com ananás € 4.00 

Shot de frutos vermelhos silvestres 

 e redução de porto € 4.00 

 

 

 



 

Almoços & Jantares 
 

 

Entradas 
 

Mil-folhas de presunto Belota  

com requeijão, maçã Granny Smith, 

mel de rosmaninho e redução de Porto 

€ 17.50 por pessoa 

 

 

Salada de codorniz  

salteada em Porto com frutos secos 

€ 18.50 por pessoa 

 

 

Roseta de salmão fumado  

com blinis, nata azeda e cebolinho 

€ 18.50 por pessoa 

 

 

Tentúgal de cogumelos  

com salada mista e vinagrete de Xerez 

€ 19.50 por pessoa 

 

Folhado de frutos do mar  

com puré de aipo  

e manteiga de crustáceos e estragão 

€ 21.00 por pessoa 

 

Espetada de camarão grelhado  

com fruta tropical e molho suave de caril 

€ 24.00 por pessoa 

 

Terrina de foie-gras  

com pão brioche, especiarias,  

compota de tomate e bouquet de salada 

€ 24.00 por pessoa 

 

Vieiras braseadas  

com sementes de sésamo,  

salada de quinoa e legumes com citronete,  

molho de lemongrass 

€ 24.00 por pessoa 

 
 

Sopas Frias 
 

Sopa de beterraba  

com queijo fresco baixas calorias e cebolinho 

€ 12.00 por pessoa 

 

 

 

 

Sopa de melão  

perfumada com folhas de hortelã e Porto branco 

€ 12.50 por pessoa 

 

 

 

 

Gaspacho da Lapa com camarão 

€ 13.00 por pessoa 

Sopas Quentes 
 

Creme de abóbora com vermicelli 

€ 13.00 por pessoa 

 

Creme de tomate  

com ovo de codorniz escalfado  

aromatizado com manjericão 

€ 13.00 por pessoa 

 

Creme de funcho  

com aromas a mar, amêijoas e mexilhão, 

perfumado com anis 

€ 18.00 por pessoa 

 

Sopa rica de peixes e mariscos do Atlântico  

com azeite perfumado com coentros 

€ 20.50 por pessoa 

 

Sopa de ostras com champagne 

€ 21.00 por pessoa 



 

Risottos 
 

Risotto de bacalhau fresco e trufa preta 

€ 14.00 por pessoa como entrada 

€ 20.00 por pessoa como prato principal 

 

Risotto de camarão e espargos verdes 

€ 15.50 por pessoa como entrada 

€ 22.00 por pessoa como prato principal 

 

Risotto de amêijoas perfumado com coentros e azeite extra virgem 

€ 17.50 por pessoa como entrada 

€ 25.00 por pessoa como prato principal 

 

Risotto de cogumelos Porcini da época 

€ 17.50 por pessoa como entrada 

€ 25.00 por pessoa como prato principal 

 

Risotto de açafrão com foie-gras salteado e redução de vinho do Porto 

€ 18.50 por pessoa como entrada 

€ 26.50 por pessoa como prato principal 

 

 

 

 

Peixes & Crustáceos 
 

Lombinho de bacalhau grelhado 

com puré de grão, legumes baby e azeite extra virgem aromatizado com alecrim 

€ 28.00 por pessoa 

 

Mil-folhas de pregado e espinafres 

com pétalas de tomate confitado e molho de champanhe 

€ 30.00 por pessoa 

 

Cantaril à Moleira  

com arroz de sementes de funcho, espargos verdes e amêndoas filadas 

€ 32.00 por pessoa 

 

Tranche de robalo assado  

com escama de batata e coulis de ervilhas 

€ 42.00 por pessoa 

 

 

 



 

Carnes & Aves 
 

Saltimbocca de pintada com pancetta  

em cama de couve coração estufada, batata duchese e molho vinho da Madeira 

€ 25.00 por pessoa 

 

Supremo de faisão recheado com foie-gras e frutos secos,  

ratattouille de legumes, batata ponte nova e molho de espumante e trufa 

€ 27.00 por pessoa 

 

Lombinho de porco preto com frutos do mar à Bolhão Pato,  

maçã assada, cenoura e courgete glaceadas 

€ 27.00 por pessoa 

 

Lombo de borrego assado,  

batata castelo e endívia caramelizada, jus aromatizado com alecrim e tomilho 

€ 32.00 por pessoa 

 

Tornedó de novilho braseado  

com molho Périgourdine, espinafres salteados e batata gratin 

€ 38.00 por pessoa 

 

 

 

Sobremesas 
 

Parfait de frutos exóticos com molho de manga e sorvete de côco 

€ 10.00 por pessoa servido em prato individual 

 

Crepes de pêra Rocha com molho de caramelo e gelado de Créme Brûlée 

€ 10.50 por pessoa servido em prato individual 

 

Trufa branca com ganache de café e cardomomo 

€ 11.00 por pessoa servido em prato individual 

 

Tarte fria de maçã com mousse de hortelã e gelado de canela 

€ 11.50 por pessoa servido em prato individual 

 



 

Buffet de Sobremesas 
 

Tiramisú clássico 

Brownie de chocolate e avelã com mousse de cappuccino 

Mil-folhas de framboesa 

Bolo de chocolate Sacher com alperce 

Mousse de coco e maracujá 

Panna Cotta de caramelo com fruta fresca 

Carpaccio de ananás com caramelo de especiarias 

Cheesecake de lima com frutos vermelhos 

Bolo de bolacha tradicional 

Arroz doce 

Leite-creme 

Papos d’Anjo 

Pudim flan 

Pudim abade de Priscos 

Trouxas-de-ovos 

Torta de laranja 

Torta de claras 

Torta de amêndoa com doce de ovos 

Charlottes variadas (chocolate, morango, framboesa, maracujá) 

Mousse de chocolate 

Gelatinas 

Fruta laminada 

Pinhoada alentejana 

Sericaia  

Toucinho-do-céu 

Folhado de maça com canela 

Floresta negra 

Miniaturas (pastéis de nata, queijadas de leite, bolas de Berlim, Barretes de Salvaterra,  

queijadinhas de Sintra, Choux com creme, Éclaires variados) 

 

€ 16.50 por pessoa  

Escolha de 6 variedades para casamentos com menos de 100 pessoas 

Escolha de 9 variedades para casamentos com mais de 100 pessoas 

 

Gelados 
 

Gelados de baunilha, chocolate e café 

Sorvetes de morango, manga e framboesa 

Amêndoas e avelãs caramelizadas 

Pedacinhos de chocolate ou brownie 

Chantilly, molho de chocolate e caramelo 

Molho de morangos e framboesas 
 

€ 6.50 por pessoa  

com o buffet de sobremesas 

Fonte de Chocolate 
 

Com espetadinhas de morangos, ananás, melão 

Mini sonhos, bolo de limão, maça caramelizada 

 

€ 10.00 por pessoa 



 

Montra de Queijos 
 

Queijos Portugueses, Italianos e Franceses,  

servidos com frutas secas, nozes, compotas e uma selecção única de pães, biscoitos e grissini 

 

€ 7.00 por pessoa com o buffet de sobremesas 

 

Sem o buffet de sobremesas  

podemos substituir a montra com um prato individual de queijos por  

€ 10.00 por pessoa 

 

 

 

 

 

 

 

Ceia  
 

Creme de camarão 

Ou 

Caldo verde 

Ou 

Creme de ervilhas com juliana de presunto crocante 

 

Medalhões de novilho à Portuguesa  

com batata chip e chapata 

 

Massa penne com molho de camarão e courgettes 

Ou 

Tagliatelle com molho de tomate e pontas de espargos 

 

€ 11.00 por pessoa 

 



 

Opções Para Bolo de Casamento,  

de Baptizado ou de Aniversário 
 

O nosso Chef Pasteleiro Vitor Gorgulho e a sua equipa estão à vossa disposição  

para criar o bolo de casamento, baptizado ou aniversário dos seus sonhos 
 

Com as diversas escolhas de massa, recheio, cobertura e decoração,  

poderá delinear o seu bolo de acordo com as suas preferências únicas e personalizadas. 
 

Massas 
Pão de Ló 

Pão de Ló de chocolate 

Amêndoa 

Massa folhada (mil-folhas) 

Brownie com ou sem nozes 

 

Recheio 
Doce de ovos 

Creme pasteleiro com natas e morangos 

Mousseline (creme pasteleiro com creme de manteiga fresca) 

Chantilly com fruta fresca 

Ganache de chocolate amargo 

Ganache de chocolate de leite e morangos 

Ganaches aromatizadas ( citrinos, gengibre e chá verde) 

 

Coberturas 
Fondant (açúcar de consistência mole) 

Açúcar Decofondant ( açúcar de consistência mais sólida) 

Glace (claras com açúcar) 

Massapin (amêndoa) 

Ganache de chocolate amargo, chocolate de leite ou chocolate branco 

 

Decorações 
Flores de açúcar 

Flores de Massapin 

Morangos e frutos silvestres 

Flores naturais 

 

Preço baseado em decoração final, a partir de € 11.00 por pessoa 

 

Em menus compostos por cocktail, canapés, refeição principal  

e sobremesa em que o valor por pessoa seja superior a € 150,00  

o Lapa Palace tem o prazer de oferecer o Bolo de Noivos 



 

 

Bar aberto após refeição 
 

Whiskey novo, Vodka, Gin, 

Espumante Murganheira, Velha Reserva, Bruto 

Vinhos Portugueses branco e tinto 

Cervejas nacionais 

Cocktail sem álcool 

Sumo de laranja natural 

Refrigerantes: Coca-cola, Seven-Up, Cola Zero, Ice Tea de limão, 

 água tónica água mineral com e sem gás  

 

€ 38.00 por pessoa durante 2 horas 

€ 12.00 por pessoa, por cada hora adicional 

 



 

Suplemento de Bebidas 
 

 

Bronze 
Águas minerais, refrigerantes e chás frios frescos 

Cerveja Portuguesa  

e ½ garrafa de vinho por pessoa 

 

Prata 
Águas minerais, refrigerantes e chás frios frescos 

Cerveja Portuguesa e vinho 

 

 

Vinho branco ou tinto 

Vinho branco e tinto 

€ 13.50 

€ 16.50 

 

Vinho ½ garrafa por pessoa 

Vinho 1 garrafa por pessoa 

 

€ 18.50 

€ 23.50 

Quinta dos Grilos, Dão ~ branco 

Selo, Alentejo ~ tinto 

 

 

 

Quinta de Casal Branco, Tejo ~ branco 

Castelo d’Alba Reserva, Douro ~ tinto 

 

Ouro 
Águas minerais, refrigerantes e chás frios frescos 

Cerveja Portuguesa e vinho 

 

Platina 
Águas minerais, refrigerantes e chás frios frescos 

Cerveja Portuguesa e vinho 

 

Vinho ½ garrafa por pessoa 

Vinho 1 garrafa por pessoa 

 

€ 21.00 

€ 36.00 

Vinho ½ garrafa por pessoa 

Vinho 1 garrafa por pessoa 

€ 28.50 

€ 45.00 

Coelheiros, Alentejo ~ branco 

Adega Mayor, Alentejo ~ tinto 

 

 

Esporão, Alentejo ~ branco 

Castelo d’Alba, Vinhas Velhas, Douro ~ tinto 

 

Suplemento de Bebidas 

sem Álcool 
 

Sumos de laranja natural, pêssego, maçã e ananás 

Águas minerais, refrigerantes 

Chás gelados 

 

€ 9.00 por pessoa 

 

Batidos 
 

Chocolate, baunilha, morango e manga 

 

€ 5.50 por pessoa  

com o suplemento de bebidas 

 

Todos os suplementos de bebida incluem café, chá e infusões no final da refeição 

 
 



Termos e Condições 

 

 

Garantias de Serviço 
 

Para optimizar a organização dos banquetes, o número de participantes terá de ser confirmado com 
uma antecedência mínima de 72 horas. 
 
No caso de ocorrer uma redução ou cancelamento, o número confirmado de participantes será o 
considerado para efeitos de facturação. 
 
O Lapa Palace não poderá ser responsabilizado pelo serviço prestado caso haja um aumento do 
número de participantes superior a 10% ao confirmado até às 72 horas antes do serviço (dias úteis). 
Havendo um aumento superior ao referido e caso o Hotel não disponha de espaços alternativos, o 
cliente será responsável pelos cancelamentos que daí possam advir. 
 
Poderá não ser possível garantir a escolha de menu se este for informado com menos de 15 dias de 
antecedência. 

 
Todos os preços indicados podem ser alterados sem aviso prévio e estão sujeitos a confirmação. 
 
Depois das 24 horas será aplicada uma taxa adicional de € 300.00 por cada hora. 
Para almoço, é considerada a duração máxima de serviço de 5 horas. A partir dessa hora será 
aplicada uma taxa adicional de € 250,00 por cada hora extra. 

 

Serviços Incluídos 
 
Os preços são por pessoa e incluem o aluguer de espaço e serviço.  
 
Os cocktails incluídos nas nossas sugestões de menus prevêem uma duração de 60 minutos. 
 
Os vinhos contemplados nas nossas sugestões de menus são servidos desde a entrada, ao serviço de 
café. 

 
O Lapa Palace oferece  a Prova de Menu aos noivos, para os serviços cujo número de convidados 
seja superior a 100, e que tenham já sido garantidos com o depósito do sinal. Caso contrário o valor 
da prova será descontada na factura final. 

 
O Hotel ficará encarregue da impressão dos menus, elaboração dos planos de sala e marcadores de 
lugares.  
 
O Hotel dispõe ainda de serviços como bengaleiro, e parque privativo para cerca de 100 automóveis, 
oferta do hotel. 



Politicas de Depósitos 
 

As salas e todos os preparativos acordados estão sujeitos a cancelamento sem direito a compensação 
por parte do hotel se este não receber o depósito antecipado, de acordo com os prazos delineados. 
 
Os depósitos são baseados no montante total (valor estimado para alimentação e bebidas e salas de 
banquetes: 

 
DEPÓSITO ANTECIPADO  

Com a confirmação do evento 20%  

02 Meses antes do evento 40%  

10 Dias antes do evento 40%  

No final do evento Balanço Final 

 
Deverão ser fornecidos ao Hotel detalhes de um cartão de crédito, até 15 dias antes da data do 
evento, para garantia do pagamento final. 
 
Se o Hotel ainda não tiver recebido qualquer depósito e as mesmas datas forem pedidas por 
terceiros, na eventualidade de o hotel não poder aceitar ambas as reservas, o Lapa Palace reserva o 
direito de requerer 10% do valor total estimado (não reembolsável) no sentido de bloquear a reserva. 
Sem este depósito, o hotel permite-se o direito de libertar todo e qualquer espaço reservado.  

 

Instruções de Facturação e Pagamento 
 
Será aberta uma conta geral que incluirá todas as despesas de aluguer de salas, alimentação e bebidas 
e despesas diversas, que deverá ser saldada à saída. 
 

Opções de Pagamento 
 
Os pagamentos poderão ser efectuados das seguintes formas: 
Transferência bancária para a seguinte conta: 

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 
 

Nome: Sociedade Hoteleira Seoane, SA 
NIB: 0035 0001 0001301833037 

IBAN: PT50 0035 0001 0001301833037 
Swift/BIC: CGDIPTPL 

 

•    Cartão de crédito autorizado (American Express, Visa, MasterCard, Eurocard, Diners). Por 
favor, indique o tipo de cartão, número e data de validade. Se se tratar de um cartão Visa ou 
MasterCard, mencione também o código de segurança de 3 dígitos que se encontra no canto 
superior direito do verso do cartão. 

• Cheque à ordem de Sociedade Hoteleira Seonae, SA 
 
Nota: Se optar por transferência bancária, pedimos que faça referência ao nome do evento e que nos 
envie por fax um comprovante de pagamento. 



 

Acerto Final 
 
A liquidação de todas as despesas extras do evento deverá ser efectuadas no final do mesmo, 
devendo para isso ser apresentado um cartão de crédito para garantia. 

 
 

Pagamentos em Atraso – Cláusula Penal 
 
Se o pagamento da factura final, de despesas de cancelamento e/ou redução bem como de facturas 
extraordinárias não for efectuado em tempo devido, irá incorrer em penalidade de 2% de juros por 
mês, até o seu pagamento ser regularizado (até 24% por ano). O depósito efectuado pelo cliente 
poderá ser utilizado para cobertura das despesas de cancelamento devidas. 

 

 

Politica de Crianças 
 

• São considerados bebés os menores de 3 anos – Oferta. 

• São consideradas crianças os menores de 12 anos – 50% do preço de adulto. 

• São considerados adultos os maiores de 12 anos. 

 

 

Animação  

 
O Hotel pode contratar animação por ordem do cliente. Qualquer orçamento relativo a animação, 
decoração ou trabalhos fotográficos será apresentado separadamente do valor do menu.  
O Hotel não estabelece limite horário para a animação. No entanto, procura antes de mais assegurar 
o bem-estar e sossego dos nossos hóspedes, pelo que, caso o volume de som proveniente da 
animação seja considerado demasiado elevado, o Hotel reserva-se ao direito de proceder à sua 
diminuição ou eventual corte. 
 

 

 

Alojamento 
 
O hotel oferecerá uma noite de alojamento com upgrade para Quarto com Vista Rio (sujeito a 
disponibilidade) para duas pessoas com pequeno-almoço, na condição do número de pessoas 
contratadas para o evento ser superior a 100. A confirmação da reserva do quarto está sujeita a 
disponibilidade. 



 

Lista de Casamento e Celebrações 
 

Ensaio 
 
o O local 
o O menu 
o Presentes para troca entre 

noivos 
o Mesas e cadeiras 
o Serviço de porcelanas 
o Música 
o Serviço de Bengaleiro 
o Limousine 
o Catering 
o Prendas para os convidados 
o Bar, empregado de bar e licores 
o Seguranças 
o Louças, copos, talheres e 

guardanapos 
o Arranjos florais e decoração 
o Sistema de som para brindes e 

discursos 
o Serviço de valet 
o Baby Sitter 

 
 

Copo-d’água 
 
o O local 
o Salão de dança 
o Cadeiras  
o Louças, copos, talheres e 

guardanapos 
o Bar e empregado de bar 
o Bolo de noivos 
o Ponche e taças de ponche 
o Decorações e arranjos florais 
o Serviço de bengaleiro 
o Serviço de valet 
o Prendas de despedida 
o Catering e menus 
o Mesas e coberturas 
o Porcelanas e cristais 
o Guardanapos 
o Taças para brindes 
o Composição do bar e licores 
o Cobertura do bolo de noivos e 

flores 
o Gelo 
o Candelabros e centros de mesa 
o Música e sistema de som 
o Seguranças 
o Limousine 
o Pétalas de flores ou arroz  
o Coordenador 
o Livro de convidados 
o Cadeiras 

Papelaria 

 
o Anúncio de noivado 
o Convites para o casamento 
o Cartões de resposta 
o Marcadores de lugares 
o Caligrafia 
o Envelopes 
o Impressão especial 
o Lista de convidados 
o Certificado de casamento 
o Convites para o ensaio 
o Cartões de agradecimento 
o Convites pessoais 
o Envelopes de resposta pré-

impressos 
o Impressão a cores 
o Blocos-notas personalizados 
o Programa 
o Impressão dos menus 

 

Cerimónia 
 
o O local 
o Análises sanguíneas e licenças 
o Caneta para o Livro de 

Convidados 
o Sinalética para o exterior 
o Sistema de som e música 
o Candelabros e respectiva 

decoração 
o Arco e respectiva decoração 
o Arranjos florais e verduras 
o Cadeiras e respectiva decoração 
o Fotografo e filmagem vídeo 
o Estacionamento e/ou serviço 

de valet 
o Limousine 
o Sacerdote ou oficial de 

cerimónias 

Flores 
 
o Bouquet de noiva 
o Bouquets das damas de honor 
o Flores ou cesto de flores das 

crianças 
o Centros de mesa 
o Bouquet para atirar 
o Ramalhetes 
o Flores de lapela 

 


