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1 – Main Entrance  | Entrada Principal 

3 – PL Hotel

4 – Golf  Club | Clube de Golf

5 – PL Monastery Venue | Venue Mosteiro PL

6 – Spa

7 – Núncio Garden | Jardim do Núncio

Villages | Aldeamentos 

A  B  C  D  E  F

Golf  Course | Campos de Golfe

1 - 27 

Circuits | Circuitos 

Pinheiro: 8 km

Mosteiro: 2.2 km

Reserva: 5.5 km
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The venue is a Monastery located inside Penha

Longa Resort. The resort has the hotel with 196

rooms, 7 restaurants, spa, gym and tennis courts,

and golf course.

The Monastery is on a separate building from the

hotel meaning it has no noise restriction nor time

limitation.

----------------------------------

O venue é um mosteiro localizado dentro do Resort

Penha Longa. O resort conta com o hotel com 196

quartos, 7 restaurantes, spa, ginásio e campos de ténis,

bem como campo de golfe.

O Mosteiro é um edificio separado do hotel, o que

significa que não tem qualquer restrição de ruído nem

limitações de horário.
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The Monastery is originally from the XIV century having started being built

since 1355. It was then the first Jeronomite Monastery in Portugal. In the

XVI century the royal family continued the architectural enrichment, with the

construction of the Main Church and Cloisters, in Renaissance style.

After being very badly damaged in the 1755 earthquake, it was rebuilt along

the lines of the XVIII century baroque fashion.

With the banning of religious orders in Portugal in 1834, the property was

taken over by the Royal Portuguese family and later acquired at auction as a

private property having passed from hand to hand within rich Portuguese

families.

----------------------------------

O Mosteiro é originalmente do século XIV, tendo a sua contrução sido iniciada a

partir de 1355. Foi o primeiro Mosteiro da Ordem dos Jerónimos em Portugal. No

século XVI a família real deu continuidade ao enriquecimento arquitetónico, com a

construção da Igreja e dos Claustros, em estilo renascentista.

Depois de ter sido danificado pelo terramoto de 1755, foi reconstruído segundo o estilo

barroco do século XVIII.

Posteriormente com a proibição das ordens religiosas em Portugal em 1834, a família

real portuguesa tomou posse da propriedade, tendo sido posteriormente adquirida em

leilão como propriedade privada, tendo passado de mão em mão entre famílias ricas

portuguesas.
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Igreja 
Nossa 

Senhora da 
Saude

Igreja localizada no mesmo edificio do 

Mosteiro para cerimónias Católicas 

Religiosas.

On site church for Religious Catholic 

Ceremonies.
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Igreja Nossa 
Senhora da Saude´
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Igreja Nossa 
Senhora da 

Saude´



Um dos dois principais jardins no 

Mosteiro, é a localização ideal para a 

cerimónia símbólica ou civil, cocktail, ou 

para o jantar.

One of  the two main gardens in the 

monastery is the ideal location for the 

civil or symbolic ceremony, cocktail 

hour or main meal.
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Jardim
Fonte da 
Porca



JardimFonte 
da Porca
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Este salão é perfeito para a discoteca, para 

o cocktail ou para uma simples cerimónia. 

Tem capacidade até 60 convidados para  

refeição.

This room is a perfect fit for the disco, 

for a cocktail or for a simple ceremony. 

If  fits up to 60 guests for the main 

meal.

Salao Nobre~
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Salao Nobre~
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Sala dos Arcos

A encantadora Sala dos Arcos tem 

capacidade para 160 convidados para a 

refeição, sendo igualmente perfeita para 

outros eventos como o cocktail ou a festa.

The romantic Arches Room in the 

Monastery can host up to 160 guests 

for main meal, but it is also perfect for 

any other function such as ceremony 

or even cocktail or party.
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Jardim das 
Adens

O segundo jardim do Mosteiro, é a 

localização perfeita para o cocktail, para o 

jantar ou até para a cerimónia.

The second garden in the monastery is 

the perfect location for the cocktail 

hour, dinner or even for the ceremony.
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Sala Coroa

A Sala Coroa é o salão principal do 

Mosteiro, tendo capacidade até 600 

convidados é o espaço ideal para a refeição 

e a festa.

The main ballroom in the Monastery 

having capacity for up to 600 guests, it 

is the perfect location for the main 

meal and party.
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Sala Coroa
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Claustros

O centro do Mosteiro é um quadrado 

perfeito, ideal para uma festa ao ar livre, 

refeição para 90 convidados, mas também 

para cerimónias ou coccktail

The heart of  the Monastery is a 

perfect square ideal for an outdoor 

party, main meal for 90 guests, but can 

also host ceremonies or cocktails.
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Esta ruina antiga do século XIV, sepatada 

do Mosteiro, é a localização perfeita para 

a cerimónica, no entanto cocktail e refeição 

também são uma possibilidade.

This ancient ruin from the XIV 

century, separate from the Monastery, 

is the perfect location for a ceremony, 

it can also be the cocktail and main 

meal option.

Jardim do 
Nuncio´
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Jardim do 
Nuncio´
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Ceremony

Cerimónia
Cocktail

Round Tables

Mesas Redondas

Fonte da Porca Garden

Jardim Fonte da Porca
_

500 550 300

Adens Garden

Jardim das Adens
_

600 650 400

Nuncio Garden

Jardim do Nuncio
_

400 450 200 - 300

Noble Room

Salão Nobre
_

100 150 60

Arches Room

Sala dos Arcos
_

250 300 180

Coroa Room

Sala Coroa
_

350 700 600

Cloisters

Claustros
150 200 90

CAPACITIES
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Lisboa

Aeroporto

Cascais

Estoril

Sintra
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Airport| Aeroporto 

30 km -19 miles - 25 minutes driving distance 

to Lisbon Airport (Humberto Delgado)

___

30 km -19 milhas - 25 minutos do Aeroporto 

de Lisboa (Aeoroporto Humberto Delgado)

Address | Morada 

Estrada da Lagoa Azul, Linhó 

2714-511 Sintra

Portugal

Coordenates | Coordenadas 

Latitude: 38º46'03.49 N

Longitude: 9º23'45.40 W
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THANK YOU
obrigada

For further details or a personalized proposal, 

please contact: | Para detalhes adicionais ou 

uma proposta personalizada, por favor contacte:

SALES DEPARMENT

Ana Correia

Wedding Sales Manager

Tel: +351 219 249 060

E-mail: ana.correia@penhalonga.com | 

wedding.penhalonga@penhalonga.com

www.penhalonga.com


