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átrio

Entrada nobre do museu. Era neste espaço que se 
encontrava a nave central da Igreja do antigo Noviciado 
da Cotovia, antes da reconstrução do edifício no séc. 
XIX. Espaço amplo, com pé direito muito alto, claraboia 
com luz zenital.

ÁREA ÚTIL
330 m2

INFRAESTRUTURAS DE APOIO
Instalações sanitárias, espaço para coffee-break, copa.

ESPECIFICIDADES
A utilizar fora do horário de funcionamento do 
museu. Poderão existir condicionantes por razões de 
conservação (a analisar caso a caso).
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anfiteatro
manuel 
valadares

Anfiteatro localizado no primeiro piso do edifício, com 
chão de madeira e filas de cadeiras equipadas com 
mesas articuladas.

CAPACIDADE
120 pax.

EQUIPAMENTO DISPONÍVEL
Ar-condicionado, projetor, tela multimédia, rede 
internet wireless.

INFRAESTRUTURAS DE APOIO
Espaço para coffee-break, instalações sanitárias.

ESPECIFICIDADES
Sem luz natural. Tem possibilidade de uma sala de apoio.
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amphiteatro do 
laboratorio chimico
Anfiteatro oitocentista construído para a Escola Politécnica 
de Lisboa (séc. XIX). Recentemente restaurado, constitui 
uma jóia patrimonial do Museu. A entrada pode fazer-se pela 
escadaria do átrio ou atravessando o Laboratorio Chimico

CAPACIDADE
200 pax.

EQUIPAMENTO DISPONÍVEL 
Projetor, tela de projeção

INFRAESTRUTURAS DE APOIO
Instalações sanitárias.

ESPECIFICIDADES
Pelo elevado valor patrimonial deste espaço, a sua utilização 
obedece a diversas restrições relacionadas com a sua 
conservação, ficando sujeita a avaliação individual. Apenas em 
condições muito especiais ou para eventos ultra exclusivos.
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Páteo das Cisternas 
(Claustro)
Espaço exterior localizado no centro do edifício principal. 
Jardim relvado apenas com quatro palmeiras e um 
exemplar da coleção histórica do Museu, um acelerador 
de partículas Cockroft-Walton.

ÁREA ÚTIL
1200 m2

INFRAESTRUTURAS DE APOIO
Instalações sanitárias, copa.
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centro de 
recursos 
educativos
Sala localizada nas antigas estufas do Jardim Botânico. 
Espaço multifuncional, indicado para ações de formação, 
cursos, conferências ou reuniões.

ÁREA ÚTIL
120 m2

CAPACIDADE
Aproximadamente 50 pax. 

EQUIPAMENTO DISPONÍVEL
Tela multimédia fixa, tela de projeção, projetor, 
computador portátil, biblioteca educativa, rede wireless, 
mesas e cadeiras.

INFRAESTRUTURAS DE APOIO 
Instalações sanitárias, cozinha e ar condicionado.

ESPECIFICIDADES DO ESPAÇO
Disponível apenas nos períodos em que não esteja a ser 
utilizado pelo Núcleo de Públicos e Programação.
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jardim botânico
de lisboa
Criado no final do séc. XIX para instrução dos alunos da 
Escola Politécnica, o Jardim Botânico de Lisboa localiza-
se numa colina de Lisboa, estendendo-se até ao Parque 
Mayer. O Jardim divide-se em duas grandes zonas: a 
‘classe’ e o ‘arboreto’. A Classe corresponde à zona 
plana, em que as espécies se encontram em canteiros 
dispostos à volta de um lago central. É igualmente nesta 
área que está o Observatório Astronómico, o edifício do 
herbário, as estufas e o Centro de Recursos Educativos. 
O Arboreto abrange uma área com grande declive que 
se estende até à parte alta do Parque Mayer. Após a 
escadaria, a principal via de comunicação conduz à “Rua 
das Palmeiras”, que dá acesso ao portão da Alegria e se 
prolonga depois pela circular do Arboreto.

O Jardim Botânico de Lisboa foi classificado em 2010 
como Monumento Nacional.

ÁREA 
4 ha

INFRAESTRUTURAS DE APOIO 
Instalações sanitárias.

ESPECIFICIDADES DO ESPAÇO 
Apenas em condições muito especiais ou para eventos 
ultra exclusivos. Entrada pelo nº 54 da Rua da Escola 
Politécnica. Em casos pontuais pode ser considerada a 
abertura do portão de acesso à Praça da Alegria.
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palmário

Espaço anteriormente utilizado como estufa para 
crescimento de palmeiras. Paredes laterais formadas por 
ripas de madeira com abertura para o exterior. Construção 
localizada na zona de arboreto do Jardim Botânico 
de Lisboa.

CAPACIDADE
50 pax.

ÁREA ÚTIL
200 m2

EQUIPAMENTO DISPONÍVEL 
Mesas e cadeiras

INFRAESTRUTURAS DE APOIO 
Espaço para coffee-break, instalações sanitárias no 
Jardim Botânico.

ESPECIFICIDADES
Tecto inclinado.
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avenida leste 
entrada jbl

Entrada pelo portão lateral do edifício no nº 54 da Rua da 
Escola Politécnica. Espaço exterior ao longo da fachada 
leste do edifício do Museu.

ÁREA ÚTIL
500 m2

INFRAESTRUTURAS DE APOIO 
Instalações sanitárias

ESPECIFICIDADES DO ESPAÇO 
A sua utilização não pode perturbar a circulação de 
visitantes do Museu, do Teatro da Politécnica e do Jardim 
Botânico de Lisboa.
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frente norte 
da classe  

Espaço exterior na Classe do Jardim Botânico 
de Lisboa, que acompanha a fachada norte do 
edifício principal.

ÁREA ÚTIL
400 m2

ESPECIFICIDADES DO ESPAÇO 
Dado o valor histórico do espaço, existirão restrições 
de uso por razões de conservação e preservação das 
espécies. Apenas em condições muito especiais e para 
eventos ultra exclusivos.
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avenida das
palmeiras

Espaço exterior, com palmeiras Washingtonia robusta que 
acompanham a fachada oeste do edifício 
do Museu.

ÁREA ÚTIL
1000 m2

ESPECIFICIDADES DO ESPAÇO 
Não é permitido perfurar, colar e danificar o parque arbóreo.
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Antigo Picadeiro 
do Colégio 
dos Nobres

Edifício da época do Real Colégio dos Nobres 
(1761-1837), separado do edifício principal. O 
Picadeiro era utilizado para as aulas de equitação 
e esgrima. O interior deste espaço surpreende pela 
monumentalidade e grandeza, com realce para o teto 
em forma de uma quilha de um barco.

ÁREA ÚTIL
580 m2

INFRAESTRUTURAS DE APOIO
Instalações sanitárias, espaço para coffee-breaks

ESPECIFICIDADES DO ESPAÇO 
Imóvel de interesse público. Dado o valor histórico 
do espaço, existirão restrições de uso por razões 
de conservação.
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observatório 
astronómico 
de Lisboa

O Observatório Astronómico de Lisboa é o único 
observatório nacional português. Trata-se de um 
magnífico edifício, construído no século XIX para o 
desenvolvimento da astronomia, no meio da Tapada 
da Ajuda.

CAPACIDADE
120 pax.

EQUIPAMENTO DISPONÍVEL 
Mesas e cadeiras

INFRAESTRUTURAS DE APOIO 
Instalações sanitárias.

ESPECIFICIDADES DO ESPAÇO 
Só a sala principal se encontra disponível para cedência. 
Dado o valor histórico do espaço, existirão restrições de 
uso por razões de conservação. Apenas em condições 
muito especiais e para eventos ultra exclusivos.
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jardim 
botânico
tropical

O Jardim Botânico Tropical situa-se junto ao 
Mosteiro dos Jerónimos. Com um património vegetal 
especializado em flora tropical e numerosos edifícios 
históricos de diferentes períodos, o Jardim Botânico 
Tropical constitui um excecional museu vivo de 
património arbóreo, histórico e artístico. O Jardim 
Botânico foi classificado em 2007 como Monumento 
Nacional (junto com os Jardins do Palácio de Belém).

ÁREA
5 ha

INFRAESTRUTURAS DE APOIO 
Instalações sanitárias e sala de apoio

ESPECIFICIDADES DO ESPAÇO 
Pode ser cedido em parte em condições muito especiais 
e para eventos ultra exclusivos.
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Palácio dos 
Condes da Calheta 

Construído em meados do séc. XVII com um 
património azulejar bastante rico. Encontra-se 
na zona nobre de Belém, localizado no Jardim 
Botânico Tropical.

INFRAESTRUTURAS DE APOIO 
Instalações sanitárias, espaço para coffee-breaks

ESPECIFICIDADES DO ESPAÇO 
Classificado como Monumento Nacional. Dado o valor 
histórico do espaço, existirão restrições de uso por 
razões de conservação. Apenas em condições muito 
especiais e para eventos ultra exclusivos. 

Não disponível
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contactos

CEDÊNCIA DE ESPAÇOS

espacos@museus.ulisboa.pt
www.museus.ulisboa.pt

Todos os pedidos de cedência de espaço devem ser 
submetidos em formulário próprio e estão sujeitos à 
aceitação e cumprimentos das normas em vigor.
Os pedidos de filmagem e sessões fotográficas são objeto 
de preçário próprio. Informação disponível em 
https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/espacos

Saiba mais em: 
https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/espaços
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