Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo
Canada Nova, Sta. Luzia, 9700 Angra do Heroísmo
Tel: 295 206 120 - Fax: 295 205 134
E-mail: cccah@mail.telepac.pt - Internet: www.cm-ah.pt

Inaugurado em Abril de 2003, o CCCAH fica localizado no Centro de
Angra do Heroísmo, a 20 Km do Aeroporto das Lajes. Aproveita a
planta circular de uma antiga Praça de Touros, desenvolvendo-se ao
longo de uma colina sobranceira à paisagem inesquecível da costa
Oeste da Ilha Terceira. O espaço interior é concebido sobre o conceito
de anfiteatro, resultando numa circularidade arquitectónica
simultaneamente funcional e apelativa.
O Grande Auditório está preparado para todo o tipo de espectáculos:
musicais, teatro, dança e demais eventos culturais, assim como para
exposições e feiras. Cumpre todos os requisitos exigidos para a
realização de congressos internacionais.
O Pequeno Auditório possui uma sala com capacidade para 158 lugares
e um palco de 16 m2, sendo possível ainda a realização de colóquios,
conferências e outros eventos. Dispõe de equipamento de multimédia,
som e projecção.
Nome da Sala
Name of Room
Grande Auditório
Pequeno Auditório
Foyer
Sala de Formação
Sala de Reuniões
Piano Bar
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Nº Lugares
Nº Places

Palco
Stage

900

634 (13x9m)
666 (13x5m)

158
30
15
80

(16m2)
(220m2)
-

(12m2)

Escola
School
-

Mesa U
U Table
-

Banquete
Banquet
276
-

Recepção
Reception
276
-

Cocktail
Cocktail
276
-

Inaugurated in April 2003, the CCCAH is located in the centre of Angra do
Heroísmo, 20 km from the Lajes Airport. Its design makes good use of the
circular shape of an old bullring and occupies a hillside overlooking the
unforgettable scenery of Terceira Island’s west coast. The interior space was
designed according to an amphitheatre concept, which resulted in a circular
architecture that is both functional and appealing.
The Large Auditorium is suitable for any kind of show: musicals, theatre,
dance and other types of cultural events, in addition to exhibitions and fairs.
It is perfectly suited to all the needs of international congresses.
The Small Auditorium has a room with seating for 158 persons and a 16 m2
stage, which means that it can comfortably host seminars, conferences and
other events. It is fully equipped with multimedia, sound and projection
equipment.

Nome da Sala
Name of Room

Nº Lugares
Nº Places

Projecção fixa
Fixed Projection

Projecção portátil
Som/Luz fixo
Som portátil
Portable Projection Fixed Lightning/Sound Portable Soundl

Grande Auditório

900

SIM

-

SIM

Peq. Auditório

158

SIM

-

SIM

-

Sala de Reuniões 1

15

-

SIM

-

SIM

Sala de Reuniões 2

15

-

SIM

-

SIM

Sala de Reuniões 3

30

-

SIM

-

SIM

-
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0.1 Foyer (Rés-do-Chão)
Foyer

0.2 Sala de Cinema
Cinema Room

0.4 Auditório

Auditorium

0.3 Auditório

Auditorium

Com uma área de 220 m2, o Foyer, permite a realização de exposições
e outros eventos de média dimensão. Está, ainda, equipado com um
bar de apoio.
A Sala de Formação, assegura o funcionamento de diversos ateliers
de formação artística (pintura, escultura, cinema, música, artesanato,
fotografia, teatro, etc.), bem como a formação noutras áreas.
Existem duas salas de reuniões destinadas ao apoio a congressos e
outros eventos culturais, situadas no Piso 1.
O Piano Bar com lotação de 80 lugares e um palco de 12 m2, está
equipado com iluminação cénica e respectivo som. Possui ainda
equipamento de projecção, estando preparado para pequenos
espectáculos (música, karaoke, palestras, lançamentos e outros eventos
culturais). Situa-se no Piso 0. Este café-concerto, com acesso às
esplanadas, funciona diariamente das 12h00 às 02h00.

With an area of 220 m•nosupersub the Foyer is ideal for holding exhibitions
and other midsized events. It also has its own bar.
The Training Room is set up to handle all sorts of arts workshops (painting,
sculpture, cinema, music, arts & crafts, photography, theatre, etc.) as well
as any other kind of training session.
On the first floor, there are two separate meeting rooms which are designed
to be support areas for congresses and other events.
The Piano Bar, with space for 80 and a 120m•stage, is equipped with
scenery lighting and a sound system. It also has projection equipment and
can be used for small-scale shows (music, karaoke, lectures, launches and
other cultural events). The bar is on the ground floor. This concert-café, which
has direct access to the outside area, is open daily from midday to 2.00 am.
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