
Aditamento ao protocolo 
De: "Just Jovem, Lda" <justjovem@gmail.com> 
Data: 24 de Maio de 2013 15:00:00 WEST 
Para:   
Assunto: Alteração do protocolo Just jovem com a Associação de Pais do Colégio Rainha Santa 
Exmº(s) Senhor(es): 
  
Venho por este meio solicitar as seguintes alterações para o protocolo com a Associação de Pais do Colégio Rainha Santa, uma vez 
que também fizemos alterações nos nossos preços em relação a festas realizadas durante a semana e que não estavam 
contempladas no antigo protocolo, assim como a alteração na pastelaria. 
  
As alterações são as seguintes: 
  

 O desconto de 10% é válido de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, para festas com exclusividade do espaço, 
ou seja, terão sempre que pagar no mínimo 15 crianças;  

 Preços dos Menu's (Estamos também a proceder à alteração dos nossos menu's, deixando de existir os preços de 
segunda a quinta feira que não estavam incluídos no protocolo anterior) 

Menu 1 

 De segunda-feira a sexta-feira, incluído vésperas de feriados - 6€ / criança 

 Domingos / Feriados no horário das 19h às 22h - 6€ / criança 

 Sábados, domingos e feriados - 7€ / criança  
Menu 2 

 De segunda-feira a sexta-feira, incluído vésperas de feriados - 9€ / criança 

 Domingos / Feriados no horário das 19h às 22h - 9€ / criança 

 Sábados, domingos e feriados - 10€ / criança  
Bolo: 
A pastelaria "Flor da Pedrulha" encerrou ao público em finais de Fevereiro. O novo protocolo que temos é com a Pastelaria Doce 
Eiras em Eiras - Coimbra, com o telefone 309717936. Eles oferecem 10% de desconto em bolos para festas marcadas na Just 
Jovem. Os preços sem desconto rondam entre os 9€/Kg e os 12€/Kg e têm tido boa aceitação por parte dos nossos clientes. 
  
Aniversariante: 
Oferta do aniversariante por cada 15 crianças pagantes. 
Podem-se realizar festas com um ou mais aniversariantes, sendo a oferta proporcional ao número de convidados pagantes. 
  
Oferta: 
Os nossos preços incluem pinturas faciais. 
  
  
Com os nossos melhores cumprimentos, 
Ana Carla Pontes 
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