


1INTRODUÇÃOINTRODUCTION

Convento do Beato is a symbol of high historical 
and cultural significance, with an identity shaped 
by successive historical periods. It is currently  
a multipurpose venue, preserving the elegance  
it is renowned for and bringing prestige to events 
held there.

O Convento do Beato é um símbolo de elevada 
importância histórica e cultural, com sucessivas 
sobreposições temporais que valorizam a sua 
identidade. Apresenta-se agora como espaço  
de múltiplas possibilidades, preservando  
a elegância que lhe é reconhecida e prestigiando  
os seus eventos.

EVENTS THAT   
MAKE HISTORY

Eventos que fazem história

Cloister  
Claustro



Construction, followed by settlement 
of the Blue Monks of the Order  
of St. John the Evangelist. 

Período de construção, seguido  
da ocupação de Monges Azuis
da ordem de São João Evangelista.

Dissolution of religious orders.  
The Convent began housing  
the Royal Military Hospital.

Extinção das ordens religiosas 
e ocupação do Convento pelo 
Hospital Militar Real.

The Convent is classified as 
“Heritage of Public Interest”  
by the IPPAR (Portuguese Institute  
for Architectural Heritage). 
 
O Convento é classificado pelo 
IPPAR (Instituto Português  
do Património Arquitectónico) 
como “Património de Interesse 
Público”.

Opening of Convento do Beato  
as an events venue. 
 
 
 
Abertura do Convento do Beato 
como local de realização de eventos. 

Reopening of the Convent following 
the extensive fire in the Lower 
Foyer during the previous year. 

 
Reabertura do Convento após  
o incêndio maciço que teve lugar 
no ano anterior no Foyer Inferior.

1580 - 1620

1984

1834

1989 2005

O Grupo Larfa Properties comprou 
o Convento do Beato e todos  
os edifícios circundantes.  
A intenção da empresa é melhorar 
grandemente as condições  
do local, com o objetivo de fazer 
do Convento do Beato o melhor 
Centro de Eventos da Europa.

The Larfa Properties Group 
acquired Convento do Beato  
and all the surrounding buildings. 
The company’s intention is to 
greatly improve the venue’s 
conditions with the aim of making 
Convento do Beato the best Event 
Venue in Europe.

2018

Events Centre Reopening.

Reabertura do Centro de Eventos.

2021
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BE PART OF CONVENTO  
DO BEATO’S HISTORY

Faça parte da história do Convento do Beato

João de Brito buys the Convento  
do Beato buildings, and becomes 
their first owner. The site was used 
for industrial purposes. 

Os edifícios do Convento do Beato 
são comprados por João de Brito,  
o seu primeiro proprietário. O local 
era utilizado para fins industriais.

1849

3HISTÓRIA

Illustration by Luís Gonzaga Pereira, 
19th century
 
Ilustração de Luís Gonzaga Pereira, 
séc. XIX 

Cloister Gallery 
Galeria do Claustro



Upper Foyer 
Foyer Superior

4 ONE SPACE, INFINITE POSSIBILITIES

ONE SPACE, 
INFINITE POSSIBILITIES

Um espaço, infinitas possibilidades

Convento do Beato offers spacious and elegant 
spaces for unforgettable events. A historical site, 
nine rooms and infinite possibilities - all in a single 
incomparable location, which stands out from its 
surroundings.

The building’s imposing nature, as well as the light 
and the various textures within, make it an exclusive 
location. It is the perfect setting for any type of event, 
whether it’s a fairy-tale wedding, a corporate event, 
a private meeting... our team will make your event 
memorable.

5UM ESPAÇO, INFINITAS POSSIBILIDADES

O Convento do Beato oferece espaços amplos  
e elegantes para eventos inesquecíveis: nove salas, 
possibilidades infinitas e um sítio histórico assente 
numa localização de excelência. 

A imponência do edifício, a luz e as diversas texturas 
fazem deste lugar um espaço exclusivo. É o cenário 
perfeito para qualquer tipo de evento, seja este um 
evento corporativo, um casamento de conto de fadas 
ou uma reunião privada... a nossa equipa tornará o seu 
evento memorável.

Cloister 
Claustro



34,5x34,5m | 1177sqm/m2

15,5x23m | 333sqm/m2

45x7m | 321sqm/m2

37,5x9m | 338sqm/m2

10x9m | 151sqm/m2

Cloister 
Claustro

Courtyard
Páteo

Lower Foyer 
Foyer Inferior

Dining Hall 
Refeitório

Chapter Room 
Sala do Capítulo

GROUND FLOOR

PISO 0
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WE ADAPT OUR VENUE 
TO YOUR STORY

Adaptamos o nosso espaço à sua história

ONE SPACE, INFINITE POSSIBILITIES

Entry
Entrada

34,5x3,5m (wing) |  
435sqm/m2

29,5x10m | 313sqm/m2

36x7m | 254sqm/m2

26,5x8,5m | 225sqm/m2

14x14,5m | 203sqm/m2

Cloister Gallery
Galeria do Claustro

Library  
Biblioteca

Upper Foyer 
Foyer Superior

Terrace
Terraço

Staircase 
Escadaria

1ST FLOOR

PISO 1

7UM ESPAÇO, INFINITAS POSSIBILIDADES
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VENUE 
POSSIBILITIES
As possibilidades do espaço 

GROUND FLOOR

PISO 0

1ST FLOOR

PISO 1

ROOMS
Salas

STANDING
Em pé

SITTING
Sentado

AUDIENCE
Plateia

Cloister 
Claustro 1177 sqm/m2 2000 1000 1000

Chapter Room 
Sala do Capítulo 151 sqm/m2 150 90 100

Dining Hall 
Refeitório 338 sqm/m2 400 250 450

Lower Foyer
Foyer Inferior 321 sqm/m2 350 - -

Courtyard
Páteo 333 sqm/m2 300 - -

ROOMS
Salas

STANDING
Em pé

SITTING
Sentado

AUDIENCE
Plateia

Upper Foyer 
Foyer Superior 254 sqm/m2 400 240 200

Library 
Biblioteca 313 sqm/m2 400 280 400

Cloister Gallery 
Galeria do Claustro 435 sqm/m2 350 - -

Terrace
Terraço 225 sqm/m2 250 200 -

Staircase
Escadaria 203 sqm/m2 - - -
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CORPORATE 
EVENTS

Eventos Corporativos, 
Cocktails e Galas 
 
Os nossos eventos corporativos 
complementam de forma única  
e prestigiante a marca e os valores 
da sua organização.

Corporate Events, Cocktails,  
and Gala Dinners

Our corporate events are a unique 
and distinguishing complement  
to your organization’s brand  
and values. 

Corporate Events

CONFERENCE 
EVENTS

Conferências e Congressos 
 
Com capacidade até 1000 
pessoas, o Claustro é a opção 
ideal para a sua conferência  
com a possibilidade de usufruir  
das restantes salas para que  
o evento seja um sucesso.

Conferences and Conventions 
 
The Cloister, which has a maximum 
capacity of 1000 people, is the 
perfect choice for your conference 
and enables you to take advantage 
of the other rooms so that your 
event can be a success.

Conferências

WEDDING 
EVENTS

Casamentos e Eventos Privados 
 
O charme arquitetónico do edifício, 
repleto de uma longa herança 
cultural e histórica, é o cenário 
perfeito para o seu dia especial. 
Garantimos um dia memorável  
para o seu casamento de sonho.

Weddings and Private Events

The building’s architectural charm, 
brimming with a long cultural and 
historical heritage, is the perfect 
setting for your special day.  
We guarantee that your dream  
wedding will be a memorable day.

Casamentos

TRADE SHOW 
EVENTS

Desfiles de moda, Feiras 
Comerciais e Lançamentos 
de Produto 
 
Um evento memorável traz grandes 
benefícios ao seu negócio, quer 
seja através de um magnífico 
lançamento de produto ou de 
inesquecíveis desfiles de moda.

Fashion Shows, Fairs  
and Product Launches 
 

A memorable event can deliver 
major benefits to your business, 
whether through an exceptional 
product launch or unforgettable 
fashion shows.

Tradeshows

HYBRID 
EVENTS

Any kind of Hybrid Event 
 
The versatility of our spaces, all  
of which are equipped with Wi-Fi, 
enable the organization of hybrid 
events.Eventos Híbridos

Todo o tipo de Eventos Híbridos

A versatilidade dos nossos espaços, 
todos eles dispondo de Wi-Fi,
permitem a realização de eventos 
híbridos.
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The Events Centre is located in a prime area in East 
Lisbon, next to the Tagus River, near Oriente Station 
and Lisbon Airport. Convento do Beato is set in a 
renewed urban area against the backdrop of a lively 
artistic and cultural environment, and it is a unique 
venue which will make your event truly memorable.

O Centro de Eventos situa-se numa zona privilegiada,  
a Oriente de Lisboa, junto ao rio Tejo, próximo  
da Estação do Oriente e do Aeroporto de Lisboa. 
Envolvido numa zona urbanística renovada e num 
efervescente ambiente artístico e cultural, o Convento 
do Beato é um lugar único para tornar o seu evento 
memorável.

Airport 
Aeroporto

Parque das NaçõesM

10

3

11

5

7

9

8
Marvila

Rio Tejo

Avenidas Novas

Beato

12
4

2

6 1
M Av. da Liberdade

Bairro Alto

M Chiado

MCais do Sodré

Santa ApolóniaM

LOCAIS A VISITAR

PLACES TO VISIT
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ARRIVING BY CAR

Santa Apolónia 
8 min

Parque das Nações
10 min

Parque da Bela Vista
12 min

CHEGAR DE CARRO

ISEL- Roma Areeiro

Restelo- Portela

Cais do Sodré- Prior Velho

718

728

781

ARRIVING BY BUS

LOCALIZAÇÃO

HOW TO GET TO  
THE EVENT CENTRE 

Como chegar ao Centro de Eventos

CHEGAR DE AUTOCARRO

3

Lisbon’s Cable car 
Telecabine de Lisboa

2

Terreiro do Paço

1

Tiles Museum 
Museu do Azulejo

4

Parque Eduardo VII

7

Oceanarium 
Oceanário

6

Madre de Deus Church 
Igreja da Madre de Deus

5

Lisbon Casino
Casino de Lisboa

12

Ritz Four Seasons

11

VIP Executive Arts Hotel

10

Myriad by SANA 

9

Hotel Tivoli Oriente

Airport, Aeroporto
12 min

Terreiro do Paço
15 min

Parque Eduardo VII
20 min

WHERE TO STAY

ONDE FICAR

8

Parque da Bela Vista
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Library 
Biblioteca

Cloister 
Claustro

13LOCALIZAÇÃO

Courtyard 
Páteo
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Main Entrance 
Entrada Principal

15EQUIPATEAM

Ana 
Guimarães 
Correia 

Joana 
da Cunha 

Catarina 
Quina Barros 

Venue Director
Diretora

Events Manager 
Gestora de Eventos

Sales & Marketing Manager
Gestora de Vendas e Marketing

Since the Convento began 
operating in the Events sector, 
Ana Correia has always been 
in the front line, as the person 
responsible for coordinating events 
and supporting customers through 
the whole process, with a single 
objective: to create a memorable 
event. In addition, Ana Correia 
oversees the venue’s upkeep 
and coordinates the Convento’s 
suppliers.

Joana Cunha, who has worked  
in the Convento since 2011, is the 
customers’ first point of contact. 
She strives to maintain good 
relationships, values customers 
and helps find solutions to any 
problems that may arise - all with 
the ultimate aim of providing 
excellent customer support. She 
provides quotes to customers, 
answers queries, schedules visits 
and provides support throughout 
the whole process up to the day 
before the event.

A trabalhar no Convento há mais
de 2 anos, tem como principais 
funções a procura de novos 
clientes, principalmente 
internacionais, a supervisão  
da parte comercial, a co-gestão 
das iniciativas de marketing  
e o apoio de tarefas diárias.

Desde o início da atividade 
do Convento no setor dos eventos, 
Ana Correia esteve sempre na linha
da frente, sendo a pessoa
responsável pela coordenação  
dos eventos, apoiando o cliente  
ao longo de todo o processo,  
com um objetivo final: a criação  
de um evento memorável. Além 
disso, Ana Correia supervisiona 
a preservação do espaço 
coordenando os fornecedores  
do Convento.

A trabalhar no Convento desde 
2011, Joana Cunha é a primeira 
pessoa com quem o cliente tem 
contacto. Com o objetivo de 
prestar um bom apoio ao cliente, 
procura preservar as boas relações,
valoriza o cliente e ajuda para 
encontrar formas de resolver  
os problemas. Fornece aos clientes 
cotações, respondendo a várias 
questões, agendando visitas  
e apoiando todo o processo antes 
do dia do evento.

Being part of Convento’s team for 
more than 2 years, her main duties 
include finding new clients, 
particularly international ones, 
supervising the commercial  
department, co-managing marketing 
initiatives and supporting daily tasks.

MEET  
THE TEAM 
Conheça a equipa
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SPACE FOR  
YOUR NOTES 

Espaço para as suas notas

@conventodobeato

The images on display are for illustration purposes only and are not contractually binding.
 

As imagens apresentadas são meramente demonstrativas e não representam caráter 
contratual.

Scan the code and access the online 
brochure. 

Digitalize o código e aceda à brochura 
online.



(+351) 210 109 923
geral@conventodobeato.pt

Alameda do Beato, 1950-042 Lisboa


