centro de cultura e congressos

Eventos

à medida

No centro da cidade do Porto encontra um espaço privilegiado para organizar
o seu evento. A Ordem dos Médicos – Secção Regional do Norte tem à sua
disposição um moderno Centro de Cultura e Congressos, composto por
espaços multifuncionais, equipamentos de última geração e serviços premium
diversificados, que garantem total cobertura das suas necessidades.
Rodeado por uma atmosfera bucólica e singular, o Centro de Cultura e
Congressos garante uma rara tranquilidade e privacidade a quem o visita.
Situada junto ao Jardim d’Arca de Água, a infraestrutura reúne ótimas condições
para acolher os mais variados tipos de eventos: congressos, conferências,
exposições, ações de formação, jantares ou espetáculos. Para as diferentes
valências dispõe de um auditório com capacidade para 300 lugares, de um vasto
conjunto de pequenos auditórios e salas de reunião, de uma galeria polivalente,
de um bar e área lounge e de um complexo residencial. No exterior, além dos
belíssimos espaços verdes, piscina e dois campos de ténis, dispõe de parque de
estacionamento, zonas de lazer e um bar/restaurante no edifício sede.
Mais do que um espaço físico de excelência, o Centro de Cultura e Congressos
distingue-se como um equipamento multifacetado e apto a acolher o seu evento.
Venha conhecê-lo.

Ordem Dos Médicos
secção regional do norte
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Capacidade: 300 pessoas (máx.)
Características: Área: 330 m2 | Área
de palco: 25 m2 | Área de foyer: 40 m2 |
Climatização | Cabine de audiovisuais (Régie)
Equipamento: Rede sem fios/Wireless
(livre e gratuita) | Sistema de iluminação
progressiva e multissectorial | Tela de grande
formato (4,80 largura) | Projetor multimédia
| Sistema de som ambiente | Microfones de
palco e de lapela | Mesa presidencial com 2
ou 5 módulos | Gravação de Vídeo e de Som
| Computador | Relógio conta-minutos

A Galeria, situada
junto ao Salão Nobre,
é um espaço amplo,
que beneficia de
intensa luz natural
e se debruça
sobre o espelho de água exterior.
Ideal para acolher exposições, é,
simultaneamente, a área utilizada para
apoio aos congressos na colocação
de stands promocionais e/ou
disponibilização de refeições.
Capacidade: 200 pessoas
Características: Área:
280 m2 | Climatização
Equipamento: Rede sem fios/
Wireless (livre e gratuita) | Sistema de
iluminação progressiva e multisectorial

Sala Braga

Galeria

Salão Nobre

O Salão Nobre é o
principal auditório
do Centro de Cultura
e Congressos. Com
dimensões apropriadas
para a realização de
eventos de média e grande dimensão,
está particularmente vocacionado para
acolher conferências ou seminários
das mais diversas entidades.
O espaço assegura uma grande
variedade de opções técnicas, desde
o sistema de iluminação, à projeção
audiovisual ou à configuração do
palco. Dispõe ainda de um foyer para
receção dos convidados e uma sala
de apoio (Sala Porto), ideal para a
colocação do secretariado. O palco
tem acesso próprio.

Espaço luminoso,
com acesso a um
jardim interior, a
Sala Braga é uma
das áreas mais
acolhedoras e
reservadas do Centro de Cultura
e Congressos. De capacidade
ajustável ao tipo de evento, está
perfeitamente habilitada para
acolher ações de formação,
colóquios ou conferências
paralelas aos congressos.
Simultaneamente é um espaço
requisitado para momentos de
lazer, como concertos intimistas,
apresentações de livros ou
jantares de grupo.
Capacidade: 80 pessoas
Características
Área: 75 m2 | Climatização
Equipamento
Rede sem fios/Wireless (livre e
gratuita) | Tela de projeção

Capacidade: 30 pessoas
Características
Área: 37 m2 (cada) | Climatização
Equipamento
Rede sem fios/Wireless (livre e
gratuita) | Mesas modulares | Sofás

Características
Área: 25 m2 | Climatização | Bar de apoio
Equipamento
Rede sem fios/Wireless (livre e
gratuita) | Mesa modular

Espaço recuado junto
à receção do CCC, a
Medicoteca é apropriada para
reuniões e pequenos eventos,
como ações de formação,
tertúlias, conferências de
imprensa ou apresentações
de livros.
Capacidade: 50 pessoas
Características
Área: 50 m2 | Climatização
Equipamento
Rede sem fios/Wireless (livre e gratuita)
| Mesas modulares | Tela de projeção

Sala de Conferências

A Sala Porto
é um espaço
próximo
do Salão
Nobre, com
dimensões
mais reduzidas e própria para
instalação de serviços de apoio
a congressos, nomeadamente
o secretariado.

Medicoteca

Sala Porto

Salas Viana, Bragança e Vila Real

Três salas de
dimensão
semelhante
e que
comunicam
entre si,
facilitando uma utilização
integrada quando necessário.
Situadas numa área mais
reservada, são apropriadas
a reuniões mais informais e
de pequena afluência ou a
momentos de convívio. Na Sala
Bragança, as mesas poderão
ser dispostas em I, U ou L.

Localizada no
edifício-sede
da SRNOM,
a Sala de
Conferências
é um espaço
requintado e acolhedor,
de ambiente e arquitetura
tradicional, que comunga
com os jardins exteriores. Pela
sua dimensão, é adequada
à realização de pequenas
palestras, colóquios ou
reuniões. Pela proximidade
com o restaurante, é
frequentemente utilizada para
refeições de grupo.
Capacidade: 60 pessoas
Características
Área: 50 m2 | Climatização
Equipamento
Rede sem fios/Wireless (livre e
gratuita) | Mesas de refeição | Mesas
modulares | Tela de projeção

Capacidade: 45 apartamentos
e 10 quartos (duplos e singles)
Características
Climatização | Serviços de Limpeza
| Pequeno Almoço | Parqueamento
| Receção e vigilância
Equipamento
Rede sem fios/Wireless (apenas no bar
e zona lounge) | Televisão | Telefone

Horário
Restaurante: Segunda a Sábado,
das 12 às 15 horas (almoço) e das
20 às 22:30 horas (jantar)
Bar: Dias úteis, das 10 às 23 horas
Capacidade
Restaurante: 20 pessoas
Bar: 30 a 40 pessoas
Características
Climatização
Equipamento
Rede sem fios/Wireless (livre e gratuita)

Os espaços
exteriores e
de lazer são
atributos
nobres
de todo o
complexo da SRNOM. Para
além da piscina, ideal para
os dias quentes de Verão,
encontrará junto ao Centro
de Cultura e Congressos dois
courts de ténis integralmente
renovados, com condições
óptimas para a prática da
modalidade e com vantagens
de utilização para os médicos
e respectivos acompanhantes.

Serviços

O Restaurante
e o Bar,
localizados no
edifício-sede
da instituição,
estão abertos
ao público em geral e prestam
apoio aos eventos do Centro de
Cultura e Congressos. Têm um
ambiente reservado, são espaços
confortáveis e acolhedores e
destacam-se pela qualidade do
seu serviço.

Lazer

Restaurante e Bar

Residências

O complexo
do Centro
de Cultura e
Congressos
está equipado
com um
núcleo residencial, designado
por Casa do Médico, que
disponibiliza serviços de
alojamento, temporário ou
prolongado, aos participantes
e organizadores dos
eventos. Composto por 45
apartamentos e 10 quartos,
oferece um serviço de
qualidade e de conforto
semelhante ao de uma
unidade hoteleira e com
preços convidativos.

O Centro de Cultura e
Congressos da SRNOM
dispõe de um conjunto
de serviços especializados
que contribuirão,
certamente, para o
sucesso do seu evento.
Catering

Coffee-breaks, serviço de
bar, cocktails, cerimónias,
almoços e jantares, etc...
Serviços audiovisuais

Régie, projeção multimédia,
gravação de vídeo e
áudio, projeção de
luz multissectorial.
Parqueamento e vigilância

Parque livre para 90
viaturas, vigilância
permanente no exterior
e interior do edifício.
Alojamento

Alojamento temporário
ou sazonal, aluguer de
quartos e apartamentos.

