REUNIÕES & EVENTOS

MEETINGS & EVENTS

lugar único para momentos especiais

unique place for special moments
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Situado na mais antiga zona histórica de Lisboa, Alfama, o Hotel
Convento do Salvador dispõe de espaços para as suas reuniões e
eventos corporate.
O Hotel é um projeto inovador no âmbito da Economia Social, tendo
por objetivo apoiar a atividade desenvolvida pelo Centro Convento do
Salvador, que funciona no mesmo edifício, e cuja programação de
âmbito cultural é direcionada para a infância e para a juventude.
Os serviços que disponibilizamos de organização de reuniões e
eventos são possíveis através da articulação com este Centro de
Juventude.
Tanto o Hotel como o Centro pertencem à Associação para a
Promoção Cultural da Criança (APCC) que é uma organização com
estatuto de Utilidade Pública e sem fins lucrativos.

sentir o coração de Alfama

HOTEL CONVENTO DO SALVADOR
feeling the heart of Alfama

Situated in Alfama, the oldest historical district of Lisbon, Hotel
Convento do Salvador offers spaces for your meetings and corporate
events.
The Hotel is an innovative Social Economy project, aiming to support
the activity developed by Centro Convento do Salvador, which
operates in the same building, and whose cultural programming is
addressed to children and youth.
The services that we offer of organization of meetings and events are
possible through the articulation with this Youth Centre.
Both the Hotel and the Centre belong to APCC which is a Public
Utility and non-profit youth association.
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ONDE ESTAMOS

WHERE WE ARE

Morada

COMO CHEGAR

HOW TO GET HERE

Address

Hotel Convento do Salvador
Rua do Salvador, 2B
1100-465 Lisboa

GPS

Hotel Convento do Salvador
Rua do Salvador, 2B
1100-465 Lisboa – Portugal

38.712754, -9.130039
Graça
Martim
Moniz

Convento
da Graça
Feira
da Ladra

Mouraria

Panteão
Nacional

S. Vicente
de Fora
Castelo
de S. Jorge

LISBOA 

Santa
Apolónia



 HOTEL
CONVENTO
DO SALVADOR

ALFAMA
Baixa

 Entrada Principal do Hotel;  Pátio;  Reuniões
& Eventos;  Parque de Estacionamento Público.

Sé de Lisboa

Museu
do Teatro Romano

Alfama

Museu
do Fado

Museu
Militar
Terminal
de Cruzeiros

 Hotel Main Entrance;  Patio;
 Meetings & Events;  Public Car Park.
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De automóvel: estacionamento em parque
público muito próximo sujeito a disponibilidade.
Existe uma barreira na entrada da rua que
se abre com código fornecido antecipadamente pelo hotel. A entrada de automóveis
está condicionada a um máximo de 30
minutos para saída de passageiros e bagagens.

By car: parking in a very close public
park subject to availability.
There is a barrier at the entrance of the
street that opens with code provided in
advance by the hotel. The entrance of
cars is conditioned to a maximum of 30
minutes to leave passengers and luggage.

De elétrico: 28E (Rua das Escolas Gerais);
12 E (São Tomé).
De autocarro: 737 (Miradouro de Santa
Luzia); 734 (Voz do Operário).

By tram: 28E (Rua das Escolas Gerais);
12E (São Tomé).
By bus: 737 (Miradouro de Santa Luzia);
734 (Voz do Operário).

De metro: estações de Santa Apolónia
e Martim Moniz.

By underground: Santa Apolónia and
Martim Moniz stations.

De comboio: estação de Santa Apolónia.

By train: Santa Apolónia station.

De barco: terminal de cruzeiros de
Santa Apolónia.

By ship: Santa Apolónia cruise
terminal.

ESPAÇOS PARA EVENTOS

SPACES FOR EVENTS

preparados para oferecer experiências memoráveis

ready to offer memorable experiences

Com salas de várias dimensões, estando uma delas infraestruturada para espetáculos,
apostamos na tecnologia mais atual, na sustentabilidade e na qualidade do espaço.

Our event spaces have various dimensions, one of them is infrastructured for shows,
and have been equipped with the latest technology, considering its sustainability and
quality.

Todos os espaços disponibilizados para a organização de reuniões e eventos dispõem
de luz natural, iluminação de baixo consumo com regulação de intensidade,
insonorização, tetos acústicos, sistema de climatização centralizada e equipamento
tecnologicamente avançado.

All the spaces available for the organisation of meetings and events have natural light,
low consumption lighting with intensity regulation, soundproofing, acoustic ceilings,
centralized air conditioning system and technologically advanced equipment.

A nossa equipa está preparada para uma
resposta profissional personalizada e tem
capacidade para avaliar as necessidades de
cada evento.

Our team is prepared for a personalized
professional response and is prepared to
evaluate the needs of each event for our
clients.

Existe a possibilidade de estacionamento a
poucos metros (Parque de Estacionamento
das Portas do Sol - EMEL).

There is the possibility of parking a few
meters away (Portas do Sol Car Parking EMEL).

Equipamento disponível:

Equipment available:

Rede Wi-Fi gratuita;
Vídeo-projetor on request;
Tela de projeção elétrica;
Sistema de som;
Microfones sem fios on request;
Flipchart digital on request;
Flipchart convencional on request;
Ligação de telefone on request;
Blocos, canetas e água H2O Lisboa*.

Free Wi-Fi network;
Video projector on request;
Electric projection screen;
Sound system;
Wireless microphones on request;
Digital flipchart on request;
Conventional flipchart on request;
Telephone connection on request;
Blocks, pens and water H2O Lisbon *.

* H2O LISBOA é uma garrafa reutilizável criada para promover o consumo de água da rede pública de
Lisboa no Hotel Convento do Salvador.
As pessoas geralmente consideram que a água da torneira é de inferior qualidade e preferem consumir
água engarrafada. Mas o fato é que a água da rede pública de Lisboa tem um dos mais exigentes controlos
de qualidade. do mundo, sendo monitorizada mais de 300.000 vezes por ano, muito acima dos controlos
de qualidade praticados para águas engarrafadas. Quisemos que o ato de consumo de água da torneira
fosse associado a algo que está na moda conferindo-lhe sofisticação, criando um design que nos dá a
perceção geral a que normalmente está associada uma “Água Premium”.

* H2O LISBOA is a reusable bottle created to promote the consumption of water of the public network
of Lisbon in the Hotel Convento do Salvador.
People generally find that tap water is inferior in quality and prefer to consume bottled water. But the fact
is that public water in Lisbon has one of the most demanding quality controls in the world, being
monitored more than 300,000 times a year, far above the quality controls practiced for bottled waters.
We wanted the tap water consumption to be associated with something that is fashionable by giving it
sophistication, creating a design that gives us the overall perception of what is commonly associated with
"Premium Water”.
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OS NOSSOS ESPAÇOS

OUR SPACES

versatilidade, tecnologia, sustentabilidade, qualidade

versatility, technology, sustainability, quality

Nível 0

Level 0

Nível 2

Level 2

1 Pátio
2 Acesso Reuniões & Eventos
3 BOX
4 Instalações Sanitárias
5 Elevador e Escadas

1 Patio
2 Access to Meetings & Events
3 BOX
4 Sanitary Facilities
5 Elevator and Stairs

1 REFEITÓRIO
2 Cozinha
3 Instalações Sanitárias
4 Elevador e Escadas

1 REFECTORY
2 Kitchen
4 Sanitary Facilities
4 Elevator and Stairs










BOX

REFEITÓRIO

Larg.
Width

Altura
Height

9,50

6,90

4,00







Comp.
Length



Área m2
Area

70

70

40

32

26

48

70
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Comp.
Length

Larg.
Width

Altura
Height

5,90

3,55

3,00

REFECTORY
Área m2
Area

22

16

OS NOSSOS ESPAÇOS

OUR SPACES

versatilidade, tecnologia, sustentabilidade, qualidade

versatility, technology, sustainability, quality

Nível 3

Level 3

Nível 5

Level 5

1 ESPAÇO AB
2 Elevador e Escadas
3 Átrio – Nível 4

1 AB SPACE
2 Elevator and Stairs
3 Atrium – Level 4

1 ESPAÇO C
2 Escritórios – Níveis 5 e 6
3 Elevador e Escadas

1 C SPACE
2 Offices – Levels 5 and 6
3 Elevator and Stairs

B  A















ESPAÇO AB SPACE

ESPAÇO C SPACE

Comp.
Length

Larg.
Width

Altura
Height

Comp.
Length

Larg.
Width

Altura
Height

9,50

6,90

3,40

6,90

4,70

2,40

Área 2
m
Area

70

70

40

32

26

48

70

30

18

20

16

24

35

ESPAÇOS A OR
OU B SPACES
Comp.
Length

Larg.
Width

Altura
Height

6,90

4,70

3,40

Área 2
m
Area

35
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Área 2
m
Area

35

30

18

20

16

24

35

COFFEE-BREAKS

COFFEE-BREAKS

as nossas propostas

our proposals

Opção
Café expresso e americano
Leite
Seleção de chás e infusões
Sumo de laranja
Água com gás
Água H2O Lisboa
Opção
Café expresso e americano
Leite
Seleção de chás e infusões
Sumo de laranja
Água com gás
Água H2O Lisboa
Mini natas
Opção
Café expresso e americano
Leite
Seleção de chás e infusões
Sumo de laranja
Limonada
Água com gás
Água H2O Lisboa
Mini natas
Finger sandwich de queijo e fiambre de perú
Opção
Café expresso e americano
Leite
Seleção de chás e infusões
Sumo de laranja
Sumo de abacaxi com hortelã
Limonada
Água com gás
Água H2O Lisboa
Mini nata
Finger sandwich de queijo e fiambre de perú
Croissant com queijo, fiambre e doce

Option
Espresso and American coffee
Milk
Selection of teas and infusions
Orange juice
Lemonade
Sparkling water
H2O Lisboa water
Mini custard tarts
Cheese and turkey ham finger sandwich

Opção
Café expresso e americano
Leite
Seleção de chás e infusões
Sumo de laranja
Sumo de abacaxi com hortelã
Limonada
Água com gás
Água H2O Lisboa
Mini natas
Finger sandwich de queijo e fiambre de perú
Croissant com queijo, fiambre e doce
“Shot” de mousse de chocolate
“Shot” de gelatina

Option
Espresso and American coffee
Milk
Selection of teas and infusions
Orange juice
Sparkling water
H2O Lisboa water

Adicionalmente, podemos preparar
espetadas de fruta a € 0,50 por pessoa.

Additionally, fruit skewers can be
prepared at € 0.50 per person.

Os serviços de Coffee-Breaks duram 30 minutos, acrescendo 50% por cada hora adicional.
Os preços incluem IVA à taxa em vigor e são
válidos para um mínimo de 20 pessoas.

Coffee-break services last 30 minutes, and each
additional hour has a surcharge of 50%.
Prices include VAT at the current rate and are
valid for a minimum of 20 persons.

Option
Espresso and American coffee
Milk
Selection of teas and infusions
Orange juice
Sparkling water
H2O Lisboa water
Mini custard tarts
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Option
Espresso and American coffee
Milk
Selection of teas and infusions
Orange juice
Pineapple juice with mint
Lemonade
Sparkling water
H2O Lisboa water
Mini custard tarts
Cheese and turkey ham finger sandwich
Croissant with cheese, ham and jam
Option
Espresso and American coffee
Milk
Selection of teas and infusions
Orange juice
Pineapple juice with mint
Lemonade
Sparkling water
H2O Lisboa water
Mini custard tarts
Cheese and turkey ham finger sandwich
Croissant with cheese, ham and jam
Chocolate mousse shot
Gelatin shot

WELCOME DRINKS

WELCOME DRINKS

as nossas propostas

our proposals
Option
White and rose wine
Dry Port wine
Beer
Orange juice
Iced tea
H2O Lisboa water
Sparkling water
Fresh goat cheese on toast with salt
and oregano
Dates with bacon
Roasted nuts
Olives
Potato chips

Opção
Vinho branco
Vinho do Porto seco
Sumo de laranja
Chá gelado
Água H2O Lisboa
Água com gás
Frutos secos
Azeitonas
Batatas fritas
Opção
Vinho branco e rosé
Vinho do Porto seco
Cerveja
Sumo de laranja
Chá gelado
Água H2O Lisboa
Água com gás
Queijo fresco de cabra em tosta
com sal e orégãos
Tâmaras com bacon
Frutos secos
Azeitonas
Batatas fritas

Opção
Espumante nacional bruto
Vinho branco, tinto e rosé
Vinho do Porto seco
Cerveja
Sumo de laranja
Chá gelado
Água H2O Lisboa
Água com gás
Tábua de queijo e presunto
Espetadas de tomate cherry
com sal e orégãos
Tâmaras com bacon
Frutos secos
Azeitonas
Batatas fritas

Option
White wine
Dry Port wine
Orange juice
Iced tea
H2O Lisboa water
Sparkling water
Roasted nuts
Olives
Potato chips

Option
National sparkling wine (brut)
White, rose and red wine
Dry Port wine
Beer
Orange juice
Iced tea
H2O Lisboa water
Sparkling water
Cheese and ham board
Cherry tomato skewers with salt
and oregano
Dates with bacon
Roasted nuts
Olives
Potato chips

Os serviços de Welcome Drinks duram
1 hora e 30 minutos, acrescendo 50% por
cada hora adicional.

Os preços incluem IVA à taxa em vigor
e são válidos para um mínimo de 20 pessoas.

Welcome Drink services last 1 hour and 30
minutes, and each additional hour has a
surcharge of 50%.

Prices include VAT at the current rate and
are valid for a minimum of 20 persons.
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Rua do Salvador, 2B
1100-465 Lisboa – Portugal
Tel. (+351) 218 872 565
Fax (+351) 218 872 566

lugar único
para momentos
especiais
unique place
for special moments

GPS 38.712740, -9.130039
meet@conventosalvador.pt
www.conventosalvador.pt
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