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Espaço 



Quem somos Estrutura Contato



A CASA museu do objeto brasileiro
 
É um museu de artesanato + design.

Há 21 anos, trabalha com a criatividade humana, 
recurso mundial ilimitado.

Av. Pedroso de Morais,1216 | Pinheiros | SP

[11] 3814-9711 | 3097-8840 | 98555-7979



Nosso Espaço de Eventos

Inaugurado em 2014, com o propó-

sito de financiar os projetos sociais 

e exposições de A CASA museu do 
objeto brasileiro. 





Capacidades:

300 pessoas em coquetel

130 pessoas em banquete

120 pessoas em auditório



•	 Área interna de 225 m²

•	 Sistema de ar condicionado central

•	 Iluminação própria sequencial

•	 Banheiros feminino, masculino e necessidades 

especiais 

•	 Sala de apoio

•	 Escada retrátil (pode ou não ligar o museu ao 

espaço de eventos)

•	 Gerador (capacidade até 100 Kvas)

•	 Wi-fi

Área interna



Cozinha
Equipada com: 

•	 Geladeira

•	 Bancadas em aço inoxidável

•	 3 pias em aço inoxidável

•	 Balcão de 5,00m comp. x 1,10m larg. com fecha-

mento retrátil que pode ser usado aberto ou fechado. 



Área externa

•	 Área externa de 133 m²

•	 Jardim vertical

•	 Cobertura transparente  (pode ser usada aberta 

ou fechada)

Espaço a casa museu eventos

•	 Entrada independente do museu



Planta

Área total interna: 225m²

Área total externa: 133m²

Planta - Clique aqui

Capacidades:
300 pessoas em coquetel
130 pessoas em banquete
120 pessoas em auditório

Espaço de eventos



Serviços inclusos
•	 No período de montagem, evento e desmontagem:

•	 1 supervisor 

•	 1 camareira 

•	 1 eletricista 

•	 No período do evento:

•	 1 segurança

•	 Estacionamento 

•	 Disponível	apenas	durante	o	período	de	montagem	

e	desmontagem

Serviços não inclusos
•	 Valet no período do evento

O	 valet	 é	 obrigatório	 e	 o	 fornecedor	 é	 exclusivo	 do	

museu.	O	 contato	deve	 ser	 feito	diretamente	 com	a	

empresa.	

•	 Mobiliário,	decoração,	buffet,	equipamentos	de	som,	luz,	

multimídia e outros.



Ocasionalmente, o espaço de exposi-

ções de A CASA museu do objeto 

brasileiro pode ser locado. 

Sua disponibilidade depende da agen-

da de exposições do museu. 

A CASA museu do objeto brasileiro



•	 Área interna de 190 m²

•	 Entrada própria 

•	 Sistema de ar condicionado central

•	 Wi-fi

•	 Iluminação sequencial

•	 Banheiros feminino, masculino e necessidades 

especiais 

•	 Mezanino

•	 Gerador (capacidade até 100 Kvas)

Estrutura - Museu



Planta

Área Total: 190m²

Planta - Clique Aqui

Capacidades:
160  pessoas em coquetel
100 pessoas em banquete
90 pessoas em auditório

Espaço do museu



Clientes



Contato
 [11] 3814-9711 | 3097-8840 | [11] 94328-3319

eventos2@acasa.org.br 

www.acasa.org.br

Avenida Pedroso de Morais, 1216, Pinheiros | São Paulo, SP

Espaço A CASA museu EVENTOS


