
Centro de Congressos Cardeal Cerejeira 

O Centro de Congressos Cardeal Cerejeira, 

constitui um espaço de eleição  para a 

organização de congressos, exposições e 

conferências, bem como manifestações de 

carácter cultural. 

Auditório Cardeal Medeiros 
Hall de entrada e recepção 

Recepção 



     Auditório Cardeal Medeiros 

O Auditório Cardeal Medeiros tem 28m x 18m e 

capacidade para 400 pessoas. 

O átrio, em conjunto com os espaços livres anexos 

estende-se por uma área de 400 m2, onde é possível 

instalar “stands” de exposição. 

Tem, ainda, como anexos, um bar e espaços para 

secretariado e recepção de congressistas e bengaleiro. 

O Auditório dispõe do seguinte equipamento audiovisual: 

Equipamento Base 

2 écrans  (cada um com 366 x 274 cm de área de imagem).  

2 projectores de slides com objectivas de 180/300mm. 

26 tambores carregadores para slides. 

1 projector de slides para ensaio dos tambores carregados. 

1 retroprojector. 

1 ponteiro LASER. 

3 microfones para a mesa da presidência. 

1 microfone de lapela, para o orador, de modo a que este se 

possa deslocar. 

2 microfones móveis, para a assistência. 

4 colunas Bose 402 serie II com Panary digital controller e 

mesa de mistura Yamaha para gestão e controlo de som. 

1 leitor / gravador de videocassetes VHS. 

1 leitor / gravador de CD/DVD . 

1 Computador com sistema operativo Windows XP pro 

(Colocado na Regie). 

Acesso à Internet (100 Mb) por cabo e wireless, no palco e na 

Regie. 

Equipamento Opcional 

1 Videoprojector Hitachi XGA real (1024 x 768). 

1 Plasma Hitachi 42”, controlado por Computador e c / DVD. 

1Computador portátil Toshiba com sistema operativo XP pro, 

para apresentações no palco. 

1 Equipamento fixo para a tradução simultânea. 

1 Equipamento de som com mesa de mistura para o Hall de 

entrada. 



     Átrio do Auditório Cardeal Medeiros 

O átrio, em conjunto com os espaços livres anexos estende-se por uma 

área de 400 m2, onde é possível instalar “stands” de exposição. 



           Salas do Centro de Congressos 

Sala Descobrimentos Portugueses, com uma área de 

110 m2 e capacidade para 110 pessoas em plateia (ou 

36 em mesa em U), equipada com instalação de som, 

vídeo projetor e computador 

Sala VIP, com 52 m2, além de um gabinete e instalações sanitárias privativas, com 

ligação interna tanto para o Auditório Cardeal Medeiros como para a Sala 

Descobrimentos Portugueses, mas com possibilidade de utilização autónoma 

Sala Expansão Missionária, com uma área de 140 m2 e 

capacidade para 120 pessoas em plateia (ou 66 em escola), 

equipada com instalação de som vídeo projetor e 

computador. 



         Salas do Centro de Congressos 

Sala Brasil, com uma área de 59 m2 e capacidade 

para 50 pessoas em escola (ou 34 em mesa em U) 

equipada com videoprojector e computador 

Sala das Exposições, com uma área de 105 m2, além 

de uma sala anexa para arrecadação de materiais, e 

capacidade para 100 pessoas em plateia, equipada 

com instalação de som e computador 

Sala Sociedade Científica, com uma área de 45 m2 e 

capacidade para 40 pessoas em plateia (ou 25 em mesa 

em U) equipada com videoprojector e computador 

Sala Timor, com uma área de 46 m2 e capacidade para 

40 pessoas em plateia (ou 25 em mesa em U) 

equipada com videoprojector e computador 



           Salas do Centro de Congressos 

Sala de videoconferência, com uma área de 95 m2 e capacidade para 50 pessoas em escola (Com régie 

equipada com meios de controlo de áudio visuais e videoconferência ) 

Dados técnicos de videoconferência: 

Equipamento VC    :Cisco Telepresence Profile 42 Codec C40”  

Protocolo: H.323  



           Parques de Estacionamento 

Parque Sul, com 525 lugares, com acesso pela Calçada de Palma 

Parque Coberto, com 186 lugares nas caves do edifício 5, com acesso pela Calçada de Palma 

Parque Norte, 198 lugares, com entrada pela Av. Lusíada e ligação à UCP por passagem aérea para peões. 


