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UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA EVENTOS 
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O Todos P’ra Mesa, como o próprio nome indica, convida todos a partilharem a nossa mesa, 

porque segundo o nosso lema, quase todas as coisas importantes acontecem à volta de uma 

mesa. Assim, esperemos ter a solução para aquilo que procuram. 

O nosso espaço pode ser utilizado com ou sem a cozinha, dependendo da dinâmica que têm 

pensada. Podemos receber workshops (de cozinha ou não), lançamento de produtos, sessões 

de team building, palestras,… enfim, um mundo de opções. 

O Todos P’ra Mesa tem neste momento duas salas, uma com cozinha totalmente equipada e 

outra, uma cave, mais versátil. 

Na nossa cozinha, à volta da bancada central conseguimos sentar cerca de 14/16 pessoas, 

temos uma mesa extra com capacidade para cerca de 8 pessoas. E em pé conseguimos ter 

mais de 25 pessoas. 

O aluguer do nosso espaço pode ser de duas formas: 

 

PACK 1 (Com utilização de cozinha) 

  Inclui utilização de todos os eletrodomésticos (placa de indução, forno, frigorifico, 

YÄMMI) 

 Utilização de todos os utensílios e louças 

 Utilização de água, luz, projetor 

Wi-Fi 

 Limpeza pós utilização 

 Inclui 30 minutos antes da hora do evento para preparação  

 Inclui 15 minutos no final para desmontagem 

  

PACK 2 (Sem utilização da cozinha) 

Utilização de água, luz, projetor 

Wi-Fi 

 Limpeza pós utilização 

 Disponibilização de infusões durante a atividade 

30 minutos antes da hora do evento para preparação  

 15 minutos no final para desmontagem 
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 *Catering sob orçamento 

 

Tabela de Preços 

 

PACK 1 

75€/hora 

Com um aluguer mínimo de 3h 

PACK 2 

60€/hora 

Com um aluguer mínimo de 2h 

 

 

Hora extra: 50€/hora 

 

Condições: 

A reserva da data depende de disponibilidade da agenda. 

Estará presente alguém da equipa do Todos Pra Mesa durante as atividades. 

Deverá ser pago um sinal de 30% no momento da reserva que só será devolvido com um 

cancelamento com mais de 7 dias de antecedência. 

Temos condições especiais para aluguer de várias datas em simultâneo. 

 

 

Contamos convosco! Até breve! 

Catarina Trindade 
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