
ALUGUER DE ESPAÇO 

PARA PROJECTOS DO SECTOR DO PATRIMÓNIO CULTURAL 



A PATRIMONIO.PT é um projecto de 

comunicação no sector do património 

cultural português.  

 

Consolidou-se como um espaço de 

encontro, de informação, de debate e de 

reflexão sobre a actualidade, trazendo 

temas da gestão, estudo, divulgação e 

conservação do património cultural. 



A PATRIMONIO.PT disponibiliza, para utilização dos agentes do sector 

do património cultural, um espaço singular: uma antiga padaria do 

bairro de Campo de Ourique, em Lisboa, adaptada para ser um 

espaço aberto, livre e multifuncional.  



Salão com chão de mosaico hidráulico, mapas antigos nas paredes, carteiras 

de escola “do antigamente”, um automóvel sem portas, livros à mão de semear 

com sofás e poltronas como companhia, cadeiras, mesas, suportes 

audiovisuais e todas as condições para uma criatividade sem fim.  



Com 200m2 e pé-direito muito alto, dois acessos directos para a rua e 

totalmente equipado para a realização de oficinas, apresentações, 

performances, lançamentos, cursos, concertos, workshops e 

demais actividades culturais. 



Facilidades:  

 balcão com ponto de água; 

 copa (com frigorífico, microondas, chaleira, máquina de café); 

 2 casas de banho; 

 mobiliário (mesas, cadeiras, sofá e poltronas); 

 equipamento audiovisual: datashow, microfone e amplificador de som (sob 

pedido); 

 capacidade para 60 pessoas de pé e 35 sentadas em plateia. 

 



CURSOS 

 

SESSÕES 

 

EXPOSIÇÕES 

OFICINAS 



DE SEGUNDA A SEXTA 

Até 4 horas 

Período da manhã ou da tarde  

(das 09:00 às 13:00; das 14:00 às 18:00) 

€270 

Período da noite  

(das 18:00 às 22:00) 

€320 

 

SÁBADO E DOMINGO 

Acresce €50 a cada possibilidade 

 

 
DE SEGUNDA A SEXTA 

Entre 4 e 9 Horas 

Período da manhã e tarde 

€510 

Período da tarde e noite 

€560 

 

SÁBADO E DOMINGO 

Acresce €75 euros a cada possibilidade 

 

PREÇÁRIO 2020 

Notas: outras condições possíveis mediante orçamento. Valores acrescidos de IVA. 



PREÇÁRIO 2020 

 

INCLUI: 

 

 Apoio logístico no espaço na preparação do evento; 

 

 1 elemento presente durante todo o evento; 

 

 Limpeza do espaço, antes e depois do evento; 

 

 A decoração do espaço já existente no espaço; 

 

 Utilização do mobiliário disponível (mesas, cadeiras e poltronas); 

 

 Projecção em parede branca ou tela com datashow disponível, amplificador de som e 

microfone (disponíveis mediante orçamento). 

 

 

 
Serviços de Comunicação PATRIMONIO.PT igualmente disponíveis para apoio ao evento: consultar aqui. 

  

https://956cca2c-bc20-431b-ad0d-6b85459abf4c.filesusr.com/ugd/3f5444_f153711ad9a04eaab0c5f1ed788618d5.pdf


http://www.patrimonio.pt/

