
M.Ou.Co. é Música e Outras Coisas. É estar 
confortável, ouvir a música preferida, ver um    
espetáculo ou, apenas, descontrair.

building, festas privadas ou aniversários pois cada espaço ajusta-se às                          



Piscina + Musicoteca + Esplanada + zonas verdes

quartos 62 quartos em 11 tipologias formam uma banda sonora intemporal entre as quais:

19 quartos duplos (Voyage, Voyage)

24 Suites cama queen / twin com kitchenette (Immigrant Song & Born to Be Wild)

4 Suites com kitchenette e Jardim (Vamos Fugir)
T1 duplex com varanda (Porto Sentido)

Hotel
O M.Ou.Co. dispõe de 62 quartos, restaurante, bar/coffee 
shop e uma Musicoteca com centenas de discos e livros               
dedicados à musica. Possui sala de espetáculos, três salas de 
ensaios, um espaço dedicado à saúde do músico e áreas 
exteriores de jardim, piscina, bar e esplanada.
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shop e uma Musicoteca com centenas de discos e livros               
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ensaios, um espaço dedicado à saúde do músico e áreas 
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shop e uma Musicoteca com centenas de discos e livros               BaR & restauranteBaR & restaurante
Misturar gastronomia e música sabe mesmo bem e é muito inspirador.Misturar gastronomia e música sabe mesmo bem e é muito inspirador.

shop e uma Musicoteca com centenas de discos e livros               

Esplanada - Terraços e 
áreas  exteriores com jardins 
para reuniões, cocktails, 
coffe breaks ao ar livre.

Restaurante - Com luz 
natural, jardim de inverno e   
acesso a bar privado no 
próprio piso.

Bar - Aberto das 11h às 
23h, com  carta de snacks e 
opções vegan  e vegetariana



Rua Frei Heitor Pinto, 65
4300-252 Porto

+351 227 667 790
comercial@mouco.pt
www.mouco.pt

Pode receber até 180 pessoas em plateia ou 300 em pé. Com luz natural, palco 
modular e sistema de iluminação e som próprios, dispõe de um foyer ajustável a 
coffee break e almoços volantes.
É o espaço certo para pequenos e grandes grupos em workshops, ensaios, team 
building, festas privadas ou aniversários pois cada espaço ajusta-se às                          
necessidades dos seus eventos.

Fale com a nossa equipa venha conviver ao ritmo de um local único na cidade do Porto.

Sala de Eventos

Eventos
GrupOs&


