
                                                INFORMAÇÕES 
Montagens e Desmontagens  

Acessos Cais de Carga e descarga: 

Cais para descarga Cais 1 ☐                     Cais 2 ☐                     Cais 3 ☐    A ☐ B ☐ C☐                    Cais 4 ☐ 

 

 
 
Localização: 
 

• Morada: Convento São Francisco, Avenida da Guarda Inglesa, n.º1ª, 3040-193 Santa Clara, Coimbra 

• Coordenadas GPS: Latitude 40º 12’ 11” N   |   Longitude 08º 26’ 09” W 

• Contactos: 239 857 190 
geral@coimbraconvento.pt 

 
  

Evento AGEING 2019 - VII CONGRESSO REGIONAL – ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL 

Data 20 de novembro de 2019 

Empresas  

Espaços / N. participantes  400 

Horários do evento Abertura -  Encerramento –  

Produtor Paulo Silva 

3A 
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Caracteristicas / Espaços de acesso: 
 

 Características Espaços de acesso 

Porta de Artistas 

Elevador:  

• portas: 0,90m(l) x 2,00m (h);  

• cabine: 2,1m(c); 

• Carga máxima: 1000Kg 

Foyer Grande Auditório + Régie do Grande Auditório 
+ Bilheteira; 

Cais 1 

Dimensão das portas: 5,47m 
Altura do cais: 3,85m 
Plataforma elevatória: 2,86m(l) x 3,08m(c) 
Altura máxima: 2,06m 
Largura da rampa: 2,60m  
Inclinação da rampa: 22% 

Palco do Grande Auditório; 

Cais 2 

Elevador:  

• portas: 0,90m(l) x 2,00m (h);  

• cabine: 1,4m(c); 

• Carga máxima: 630Kg 

Foyer Grande Auditório + Copa Foyer; 
Café concerto + Copa café concerto; 
Hall elevadores piso 0; 
Régie; 

Cais 3 Dimensões máximas dos veículos:  5m altura; 10m comprimento e 20 toneladas de peso (com carga incluída); 

A 

Elevador palco –  

• portas: 1,20m(l) x 2,10m (h);  

• cabine: 2,40m(c); 

• Carga máxima: 1400 kg 

Palco Grande Auditório; 

B 

Túnel de acesso ao claustro – 2,53m (l) x 2,35m (h); 
Acesso à plataforma do claustro – 2,80m (l) x 2,73m(h); 
Elevadores de acesso ao piso 2 

• portas: 0,90m(l) x 2,00m (h);  

• cabine: 1,1m(l)  x 2,10 (c)  

• Carga máxima: 1000Kg 

Claustros; 
Salas Piso 1 e Piso 2; 

C 

Copa apoio catering 
Elevador de acesso à copa do restaurante 

• portas: 0,90m(l) x 2,00m (h);  

• cabine: 1,4m(c)  

• Carga máxima: 630Kg 

Copa piso 1 (claustro); 
Copa Restaurante; 
Restaurante; 

Cais 4 

Acesso: 2,5m largura; 
Condicionalismos: existência de 2 caixas de visita com 
tampa de pedra (marcadas com X) que não podem ser 
atravessadas pelos rodados dos veículos, sob risco de 
quebra. 

Antiga Igreja; 
Nártex 
Bilheteira da Antiga Igreja; 

 
Acessos 

• Para o acesso aos Cais de Carga as comitivas devem dirigir-se à ‘Porta de Artistas’ a solicitar autorização prévia da 
Produção, junto do segurança de serviço; 

• Para cargas e descargas, em qualquer um dos cais mencionados devem ser fornecidos antecipadamente os seguintes 
dados: 

o Nome e contacto do condutor; 

• O parqueamento de veículos em qualquer um dos cais está sujeito a autorização prévia da Produção; 

• Não é permitida a circulação fora dos locais indicados para montagens, cargas e descargas. Se necessário o utilizador 

deverá solicitar o acesso à Produção; 

• O acesso pela ´Portaria de Artistas’ só poderá ser feito mediante autorização prévia da Produção para a qual devem ser 

fornecidos os seguintes dados: 

o Nome da pessoa; 

o Empresa; 

o Função no espaço; 
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Montagens 
 

• As montagens e desmontagens da responsabilidade do utilizador, devem respeitar os horários previamente acordados; 

• Será responsabilidade do utilizador, as despesas com montagem, desmontagem e transporte dos bens e meios afectos 

à decoração do evento em causa, assim como os danos provocados a instalações ou pessoas e que sejam da realização 

do evento. 

• É responsabilidade do utilizador garantir que os trabalhos de montagem/desmontagem necessários à decoração do 

evento, não coloquem em perigo a solidez das instalações nem provoquem qualquer alteração à traça interna e externa 

do edifício. 

• Não é permitida a fixação de alcatifas, cartazes ou sinalética nos pavimentos, paredes ou azulejos dos espaços do 
edificio sem a utilização de ‘Fita de Papel’; 

• A publicitação do evento, pelo utilizador, no interior do edifício do Convento São Francisco será precedida de 

autorização da Produção, a qual definirá para o efeito os locais a isso destinado; 

• É responsabilidade do utilizador a recolha de todo o material informativo, de propaganda e placas de sinalização 

durante o período de desmontagem; 

• Não é permitido o uso de tintas, materiais corrosivos ou quaisquer outros processos técnicos que possam danificar o 
edificio ou os seus equipamentos; 

• As saídas de emergência terão que permanecer sempre livres e totalmente desobstruídas; 

• Todas as necessidades de carga eléctrica para além de 16 amperes deverão ser comunicadas antecipadamente à equipa 
projecto do Convento São Francisco; 

• É da responsabilidade do utilizador assegurar os recursos humanos necessários ao encaminhamento, apoio de público e 
abertura de portas durante todo o período do evento; 

• É da responsabilidade do utilizador não exceder a capacidade e lotação dos espaços por forma a não colocar em risco a 
segurança das pessoas e bens; 

 
Antiga Igreja: 

 

• Só é permitido o acesso de veículos ao patamar lateral da Igreja devendo ser retirados no final das cargas/descargas; 

• As portas da Antiga Igreja deverão, tanto quanto possível, estar fechadas de forma a manter a climatização do espaço; 

• As pedras do pavimento sinalizadas não poderão ser pisadas ou atravessadas pelos veículos sob risco de partirem.  

• A manipulação de equipamentos, mobiliário e materiais durante as montagens e desmontagens dentro do espaço da 

Antiga Igreja deverá ser feita com o máximo cuidado, sob risco de quebra das pedras do pavimento. 

Restaurante: 

• Na utilização do restaurante como copa de catering, deverá ser acautelado material proteja o chão de madeira. Deverá 
ser um material estanque a líquidos e/ou gorduras; 

• A não protecção do pavimento inviabiliza a utilização do espaço para qualquer tipo de preparação. 

Grande Auditório: 

• Todas as montagens no espaço do auditório são feitas com acompanhamento da equipa técnica residente no Convento 
São Francisco; 

• Não é permitida a permanência de nenhum elemento externo ao Convento São Francisco no auditório sem 
acompanhamento por parte um elemento da equipa interna; 

 


