
ZÉ LAUSTIBIA
PARTY 

ENTERTAINER



O Zé Laustibia
Zé Laustibia é um party entertainer de grande sucesso, que marca a diferença em cada evento 
realizado. A sua especialidade é a animação de casamentos, oferecendo um serviço de 
entretenimento e diversão sem horários e restrições. A sua boa disposição e interação com os 
convidados, deixará memórias muito divertidas e inesquecíveis neste dia tão único e especial 
na vossa vida!

Serviços que oferece
O dia será repleto de momentos de muito 
humor, onde a participação dos 
convidados é o foco principal, do início 
até ao fim da festa. Os seus serviços de 
animação começam à saída da igreja, 
passando pelos aperitivos e momento das 
fotos, até à festa pela noite dentro e 
corte do bolo. Este entertainer garante 
que não haverá momentos mortos e 
aborrecidos durante todo o dia. Pode 
contar com uma oferta única e 
diversificada.

Clica
 na 

Im
agem 

para veres 

mais..
.

https://www.zelaustibia.pt/galeria


Seja qual for o serviço que 
escolher, inclui sempre interação 

cómica com os convidados. 



Fotógrafo do século passado
Por vezes ao fim da cerimónia da igreja existe um tempo morto entre a saída dos convidados e 
saída dos noivos, pois existe a parte das assinaturas e uma série de fotos dentro da igreja.
Todos os convidados ficam cá fora à espera com o arroz na mão pronto para atirar.
Tornem essa altura em um momento diferente, com o Zé Laustibia, e a sua personagem, o 
fotógrafo do século passado.

Ele está à saída da igreja com a sua máquina de rolo à espera de tirar umas belas fotos a todos os 
convidados. Com as suas posturas e as suas poses de fotógrafo profissional coloca logo um 
sorriso a toda a gente presente.

Enquanto todos pensam que essas fotos nunca mais vão aparecer, o Zé nos dias seguintes à 
festa envia as fotografias para os noivos em privado, para que eles possam partilhar com toda a 
gente.

A Partir de 
50€*

*Acresce valor de deslocação até à igreja. Serviço apenas efetuado junto com o serviço na quinta subscrito.

Clica
 na 

Im
agem 

para ver o
 

vídeo

https://youtu.be/d_rsofmEQqY


Zé Laustibia TV*
O Maior canal privado de cobertura de casamentos da zona norte. São efetuadas uma série de 
perguntas e situações através de uma câmara em formato "selfie", e em que no final é feita uma 
curta metragem editada com as melhores partes. A mesma é entregue mais tarde aos noivos em 
formato de vídeo.
Uma ideia única que pode ter no seu evento. Para animar a altura em que os convidados e os 
noivos tiram as fotos.

Serviço opcional Extra: 

Zé Laustibia Tv com vídeo a passar no mesmo dia.

Coloca o vídeo das entrevistas a passar no mesmo dia no casamento em versão 
compacta, só entram os mais divertidos da festa.
O Resto das entrevistas é entregue mais tarde.

Clica
 na 

Im
agem 

para ver o
 

vídeo

*Se pretender apenas este serviço, desagregado de outros serviços, o valor terá que ser sobre consulta.

https://youtu.be/dUXKgFsuzW8


O Caricaturista
Depois da entrada no salão e servido o primeiro prato. Aparece o maior caricaturista da zona.
Com as suas caricaturas "mega realistas" começa a retratar os adultos e crianças e oferecendo 
verdadeiras obras primas.

Para além das caricaturas, cria um enorme a interação com os convidados com momentos de 
comédia misturados com o desenho.
Os desenhos podem ser a cores ou a preto e branco. O rigor não é o mais importante mas sim a 
comédia que sai de cada uma destas "obras primas".
Fica desde o primeiro prato até ao início do baile, tentando sempre fazer uma caricatura por cada 
mesa. Trabalha em pé não precisando de interromper outras atividades que surjam no casamento

Uma aposta bem divertida para o evento.

*Se pretender apenas este serviço, desagregado de outros serviços, o valor terá que ser sobre consulta.

Clica
 na 

Im
agem 

para ver o
 

vídeo

https://www.zelaustibia.pt/caricaturista
https://drive.google.com/open?id=1_-3ltv1h3hfpFwZOBJF0W3-HyzdyPkZb


Coreógrafo para todo o baile
Coloque todos os seus convidados a dançar com um sorriso na boca, com coreografias simples e 
divertidas. Aproveita e dança os grandes êxitos do Zé Laustibia e muito mais...

Coloca os convidados a dançar à maneira cómica do Laustibia. Com as mesmas coreografias 
usadas nos seus vídeos.
Para além das danças do Laustibia, podem contar com uma série de coreografias desde clássicos 
dos anos 80, passando pelas latinas e grandes êxitos das músicas portuguesas entre outros 
estilos musicais.

A dança para os noivos e para os convidados pode durar pela noite adentro.

Caso escolha apenas este serviço, ele começa a meio dos pratos, podendo entrar já na 
personagem Zé Laustibia ou podendo variar e escolher uma das outras personagens.

*Se pretender apenas este serviço, desagregado de outros serviços, o valor terá que ser sobre consulta.

Clica
 na 

Im
agem 

para ver o
 

vídeo

https://www.youtube.com/user/ZeLaustibia
https://youtu.be/copCSgqyM0I
https://youtu.be/wak1NhNYm00


Serviço Na Quinta Completo

Se pretenderem um dia cheio de bom humor com o Zé Laustibia pode optar por todos os serviços da 
quinta em um só pacote.
O Pack Casamento é o ideal, permitindo entreter os convidados em qualquer ocasião do seu casamento. 
Tendo assim hora para estar no casamento mas não tendo hora para sair.
O Pacote completo inclui.
Interação cómica com os convidados desde que chegam à quinta até ao final do dia.

- Zé Laustibia TV - Entrevistas aos convidados durante a altura das fotos. Com vídeo a  passar no 
dia.

- Caricaturista - Desde a entrada dos primeiros pratos até ao baile.
- Coreógrafo para todo o baile - Até ao final da festa.

Valor 450€*
*Não inclui serviço fotógrafo na igreja. Inclui personagem alternativa (Slide Seguinte). Valor de deslocação 

incluído para distrito Braga, Viana e Porto. Fora das zonas poderá ter custos acrescidos de deslocação.

OBS. Caso não pretenda caricaturas e/ou vídeo a passar no dia o valor reduz consoante o que não 
for pretendido.
Caso pretenda apenas uma das partes do serviço isolada, terá que contactar o Zé Laustibia para 
orçamento.

Clica
 na 

Im
agem 

para ver o
 

vídeo

https://youtu.be/kN-Ups2881I?list=PLfBay1xM8otPw80Ks254QBD2w-usNcgFm


Personagens 
Alternativas

Para criar pequenos momentos de 
diversão em diferentes partes do 

copo-d´água.

Escolha de duas personagens 



Zé Camaro
Este cantor de grandes êxitos é 
uma das personagens que pode 
aparecer a meio do copo de água.
Com a sua guitarra ou ukulele, vai 
junto às mesas cantar para os 
convidados ou simplesmente ajudar 
musicalmente para um brinde.



Zé Camaro



Benito Pirez
O Instrutor/coreógrafo é outra 
hipótese para colocar todos a 
dançar com um sorriso.
Quer seja para fazer uma surpresa 
às mulheres com uma aula de 
zumba divertida. Ou para ser o 
coreógrafo para o baile, é sem 
dúvida uma figura de aspeto 
cômico que torna o seu evento 
único.



Benito Pirez



Agente Bufa
O Agente Bufa é o supervisor do 
álcool no seu casamento.
Com o seu cassetete e o seu 
“balão”, vai junto às mesas dos 
convidados colocar todos a “bufar 
ao balão”. E a quem tiver excesso 
de álcool no sangue vai passar 
umas boas multas.



O Zé Laustibia não é só Entertainer
O Zé Laustibia é uma personagem criada em 2011 que rapidamente se tornou se tornou um 
sucesso nas seguintes áreas:

- Youtuber com mais de 1 milhão de visualizações em paródias musicais e coreografias.
- Locutor da rádio nove3cinco na rubrica de humor The4.
- Stand up Comedy nos espétaculos populares - Abertura para o cantor Victor Rodrigues.
- Participação em videoclipes - Dj Arnette e Daniela Pimenta.
- Participação no programa de tv Got Talent Portugal
- Facebook com mais de 21 Mil seguidores
- Também é o mesmo tipo das Batalhas de Piadas Secas, O NELSON...

Contacta já 913820107 ou Ze.Laustibia@gmail.com

Clica
 na 

Im
agem 

para ver o
 

vídeo

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6DFFA1B2CE665346
https://youtu.be/HgA3NLWpRJA
https://www.facebook.com/ZeLaustibia/
https://www.youtube.com/user/NaoQueresNada
https://www.facebook.com/ZeLaustibia/videos/1081517861874151/
https://www.youtube.com/user/NaoQueresNada


Animador 
Recomendado pelo

Clica no site para 
veres todos os 
testemunhos

 www.casamentos.pt

https://www.casamentos.pt/animacao-casamentos/ze-laustibia-party-entertainer--e112814/opinioes


Informação Adicional
Mediante o tipo de serviço que escolher terei que ter um 
lugar para mudar e jantar. Se levar a pessoa para a edição 

de vídeo aplica-se a mesma situação

Contactos
913820107

www.zelaustibia.pt
www.facebook.com/zelaustibia 
www.instagram.com/zelaustibia

Iban para sinalizar a reserva do dia ou pagamentos: 
PT50 0036 0038 99100746635 60

Depois De Sinalizar Deve Mandar Prova Para Algum Dos Contactos 

http://www.zelaustibia.pt
http://www.facebook.com/zelaustibia
http://www.instagram.com/zelaustibia


Parcerias Dj e
Musicos

“Sonorização, baile e corte do Bolo”

Parceria músical com o 
Zé Laustibia



Clica nas imagens para saberes mais
-Para mais informações sobre cada valor e disponibilidade, deve contactar directamente com os respectivos animadores-

Cool Brothers

Desde 300€*
Apenas Dj 

MeritusKHappy Events

*Valores base para sonorização do evento

https://drive.google.com/open?id=0B6aymyhkF6h9V01iTnlhUzg5X28
https://www.facebook.com/happyevents.braga/?fref=ts
https://www.facebook.com/Wedding-M%C3%A9ritusk-1016979445017612/?fref=ts


Clica nas imagens para saberes mais
-Para mais informações sobre cada valor e disponibilidade, deve contactar directamente com os respectivos animadores-

Tony Events Ricardo Vieira 
Animador

Dj Peter A

*Valores base para sonorização do evento

https://www.facebook.com/TONY-Events-Entertainment-1631867797064611/?fref=ts
https://www.facebook.com/ricardovieira.com.pt/?fref=ts
https://www.facebook.com/djpeteramusic/


Clica nas imagens para saberes mais
-Para mais informações sobre cada valor e disponibilidade, deve contactar directamente com os respectivos animadores-

Tuxê Produções Animações 4U

Tem Animação
Infantil e Insufláveis

Dj. Tiago Azevedo

*Valores base para sonorização do evento

https://www.facebook.com/tuxeproducoes/?fref=ts
https://www.facebook.com/djanimadortz/


Clica nas imagens para saberes mais
-Para mais informações sobre cada valor e disponibilidade, deve contactar directamente com os respectivos animadores-

Happy Moments DJAnimações Daves Events

https://www.facebook.com/pg/happymoments.pt
https://www.facebook.com/pg/djanimacoes
https://www.facebook.com/Daveseventsmusic


Clica nas imagens para saberes mais
-Para mais informações sobre cada valor e disponibilidade, deve contactar directamente com os respectivos animadores-

Music Beats Music Please

https://www.facebook.com/MusicBeatsEventos
https://www.facebook.com/musicplease.pt/?eid=ARCPEoqpRZc6ee2GbVrEroD51WO1sVw0cIeSSt6Q44y_gnjMRLy6rwxnpXsYNQXuq3gTe6rzXKRtQ60M&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000538397513&fref=tag


Boneca Katita
A Boneca Katita é uma boneca que 
vai animar a vossa festa de 
casamento com muita alegria, 
diversão e entretenimento. De 
idade indeterminada, ela sabe bem 
o que é brincar, jogar, sonhar e 
imaginar. 
Serviços que oferece
A Katita sabe fazer muitas coisas, 
mas acima de tudo, sabe animar 
qualquer festa com muitos jogos, 
atividades e muita música. Está 
presente durante todo o evento, 
com pinturas faciais, modelagem de 
balões, andas, jogos tradicionais, 
contadora de histórias, etc.

*Extra caso pretenda acrescentar serviços. Disponibilidade e valores sob consulta.

 Serviços
Alternativos

https://www.facebook.com/bonecakatita?fref=ts


Serviços
Alternativos

Serviço de caricaturas para 
convites de Casamento

em formato digital.



Bettle Of Love

- Serviços de Casamento:
Vais te casar e amavas chegar ao grande momento a 
bordo de um Beetle? Então não percas tempo, entra 
em contacto connosco, fica a saber mais detalhes e 
verifica disponibilidade!

Eventos:
Por eventos nós entendemos eventos corporativos, 
mas se quiseres também podemos ajudar em festas. 
Pessoalmente preferimos as festas e de chegar com 
estilo num beetle!

Local: Cidades pertencentes aos distritos de Braga, 
Viana do Castelo e Porto.

250€*

Clica
 na 

Im
agem 

para verem

mais

 Serviços
Alternativos

https://www.facebook.com/beetleoflove/


Aluguer De Projetor

Projeta qualquer imagem ou vídeo no 
evento.

30€*
*Valor não inclui tela

 Serviços
Alternativos


