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Características dos Espaços 
 
Sala Sophia de Mello Breyner Andresen 
Medidas: Área total: 320 m² (Altura: 2,40 m / 2,80 m; Comprimento: 32 m; Largura: 9 
m). 
Portas: 1 porta dupla (2 x 96 cm) e 1 porta de emergência (1 m) 
Capacidade: 250 pessoas 
Configuração da Sala: em U (70 pessoas), teatro/plateia (250 pessoas), escola (200 
pessoas), banquete (250 pessoa), recepção/cocktail (250 pessoas). 
Montagens e desmontagens: Das 19h00 às 9h30. Os dias de montagem e desmontagem 
cobrados são a 50%, sobre o valor de custo de Aluguer do Espaço. 
Preço: 1.750,00€, acrescido de IVA à taxa legal. 
Pagamento: O pagamento destes serviços deverá ser 50% no acto de 
confirmação/adjudicação do espaço e 50% até 48h antes da data de realização do evento. 
Observações: Sala com vista panorâmica no piso 1; material e serviço de catering não 
incluído; possui uma copa associada, podendo ser utilizada pelo serviço de catering, se 
existente; a entrada para esta sala possui um pequeno hall que poderá servir para realizar 
coffe-breaks / recepção dos convidados; proibido fumar. 
 
Sala VIP 
Medidas: Área total: 70 m² (Altura: 2,40m / 2,80m; Comprimento: 7 m; Largura: 10 m). 
Portas: porta dupla (2 x 96 cm) 
Capacidade: 50/60 pessoas 
Configuração da Sala: em U (20 pessoas), teatro/plateia (50 pessoas), escola (25 
pessoas), recepção/cocktail (100 pessoas). 
Montagens e desmontagens: Das 19h00 às 9h30. Os dias de montagem e desmontagem 
cobrados são a 50%, sobre o valor de custo de Aluguer do Espaço. 
Preço: 600,00€, acrescido de IVA à taxa legal. 
Pagamento: O pagamento destes serviços deverá ser 50% no acto de 
confirmação/adjudicação do espaço e 50% até 48h antes da data de realização do evento. 
Observações: Sala panorâmica com projector; material e serviço de catering não incluído; 
localização no piso 2; proibido fumar. 
 
Sala Panorâmica 
Medidas: Área total: 70 m² 
Portas: 1 porta dupla e porta de emergência 
Capacidade: 50/60 pessoas 
Configuração da Sala: em U (20 pessoas), teatro/plateia (50 pessoas), escola (25 
pessoas), recepção/cocktail (100 pessoas). 
Montagens e desmontagens: Das 19h00 às 9h30. Os dias de montagem e desmontagem 
cobrados são a 50%, sobre o valor de custo de Aluguer do Espaço. 
Preço: 750,00€, acrescido de IVA à taxa legal. 
Pagamento: O pagamento destes serviços deverá ser 50% no acto de 
confirmação/adjudicação do espaço e 50% até 48h antes da data de realização do evento. 
Observações: espaço aberto com projector e casa de banho; sala com vista panorâmica; 
material e serviço de catering não incluído; proibido fumar. 
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Auditório Mar da Palha  
Capacidade: 125 lugares  
Portas: 2 portas duplas  
Configuração da Sala: Auditório (piso-1 e -2 do Edifício do Mar – Oceanário de Lisboa)  
Montagens e desmontagens: Das 19h00 às 9h30. Os dias de montagem e desmontagem 
são cobrados a 50%, sobre o valor de custo de Aluguer do Espaço.  
Preço: 1.400,00€ acrescido de IVA à taxa legal.  
Pagamento: O pagamento destes serviços deverá ser 50% no ato de 
confirmação/adjudicação do espaço e 50% até 48h antes da data de realização do evento. A 
reserva será efectuada apenas mediante disponibilidade da sala.  
Inclui:  
Técnico de imagem e som,  
Utilização do Bengaleiro  
Utilização do foyer (nopiso-2)  
Tela  
Projetor  
1 Pc para apresentações  
1 Pointer para PowerPoint  
2 Microfones de lapela  
2 Microfones wireless  
Sistema de som  
1 Púlpito  
1 Mesa de presidência (de 4 a 8 lugares)  
1 Microfone de púlpito  
Luzes de palco  
Mastro com bandeira de Portugal  
Mastro com bandeira da EU.  
 
Átrio  
Para eventos especiais a partir das 19h00 e durante o período de Verão, tem um custo diário 
de €1.250,00 (acrescido de IVA à taxa legal em vigor). Sujeito a aprovação do evento.  
 
Terraço  
Para eventos especiais a partir das 19h00 e durante o período de Verão, tem um custo diário 
de €1.250,00 (acrescido de IVA à taxa legal em vigor). Sujeito a aprovação do evento.  
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Serviços Extra  
Disponibilizam-se serviço de limpeza e vigilância dedicado ao evento mediante orçamento.  

 
Catering  
Aceitamos a vossa empresa fornecedora habitual deste tipo de serviço.  
Caso a vossa empresa fornecedora habitual, não tenha possibilidade para a realização deste 
tipo de serviço, tomamos a liberdade de sugerir:  

• Restaurante Tejo (CERGER); Contactos Maria João Neto (tel. 91 990 63 64)  
• Casa do Marquês; Contactos - Florbela Bem (tel. 21 412 89 21)  
• Casa da Comida em sua Casa; Contactos - Salomé Alcântara (tel. 21 388 53 76)  
• MM Eventos & Congressos; Madalena Moser (Tel. 91 878 26 23)  

 

Audio-Visuais e Mobiliário  
Relativamente aos audiovisuais e mobiliário, sugerimos o contacto com o Pavilhão Atlântico 
(Rui Lopes tel. 21 891 84 09), e/ou aceitamos a vossa empresa habitual fornecedora deste 
tipo de serviços.  

 
Visite o Oceanário de Lisboa  
Como complemento ao evento que irão realizar propomos uma visita privada ao Oceanário 
de Lisboa, a partir das 18h00, pelo preço de 11,00 € por pessoa, acrescido de uma taxa de 
abertura fora de horas de 200,00 €. (IVA incluído).  
Esta visita poderá ser guiada (em francês, inglês e ou castelhano), por um Biólogo/Guia para 
cada grupo de 15 pessoas. Preço extra de 4,00 € (IVA incluído), por cada pessoa.  
A marcação deve ser feita com 15 dias de antecedência e o pagamento destes serviços 
deverá ser 50% no acto de confirmação/adjudicação do espaço e 50% até 48h antes da data 
de realização do evento.  

 
Condições Gerais  
O Oceanário de Lisboa, reserva-se no direito de proceder ao cancelamento imediato dos 
eventos agendados, caso não sejam integralmente cumpridas as condições de pagamento.  
O inicio das montagens para o evento só ocorrerá após verificação da liquidação total do 
valor referente ao aluguer.  
Todos os danos causados por má utilização do espaço durante o evento, incluindo 
montagens e desmontagens, serão imputados ao Cliente.  
Consideramos de toda a conveniência a marcação de uma reunião, para visita dos 
espaços, aqui no Oceanário de Lisboa. 
 


