
MANUAL DE RECONHECIMENTO DOS ESPAÇOS E ACESSIBILIDADE

Olá! Damos-te as boas vindas ao Space Festival e esperamos que já tenhas comprado o
teu bilhete. Fizemos este manual para todas as pessoas que não conhecem os espaços
que vão acolher o Space Festival em 2022. Aqui vais encontrar imagens das entradas
possíveis para cada espaço, para onde te deves dirigir para chegar às salas de espetáculo,
acessos para pessoas com mobilidade reduzida, entre outros detalhes.

Esperamos que seja útil. :)

Nota: Relembramos que existe um bilhete acessível para pessoas em cadeiras de rodas ou mobilidade reduzida
que necessitem de um acompanhante pessoal. Este bilhete garante entrada gratuita para o/a acompanhante
pessoal da pessoa com mobilidade reduzida, fazendo com que esta pague apenas o seu bilhete. Para solicitar
esta entrada, por favor contacta-nos para reservas@spacefestival.pt.

mailto:reservas@spacefestival.pt


CENTRO CULTURAL DE PAREDES DE COURA

Space Festival 2022 no Centro Cultural de Paredes de Coura
3 a 5 de novembro

Morada
Avenida Cónego Bernardo Chousal
4940-520,Paredes de Coura

Contactos
Email: centrocultural@paredesdecoura.pt
Telefone: 251 780 120
Website: https://www.paredesdecoura.pt/locais/centro-cultural/
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1. Entrada principal (piso 0)

Esta é a entrada principal do Centro Cultural de Paredes de Coura.



2. Rampas de acesso à entrada principal

Apesar dos degraus, a entrada principal tem duas rampas de acesso, garantindo uma
entrada acessível para pessoas com mobilidade reduzida.

Rampas de acesso à porta da entrada principal do edifício (2 imagens anteriores)



3. Acessos à entrada principal (piso 0)

Para chegar a esta entrada principal, há várias formas de acesso, também com rampas
para pessoas com mobilidade reduzida.

Estacionamento reservado a pessoas com mobilidade reduzida, mesmo ao lado da rampa principal
de acesso à entrada. Perto da entrada principal, há também outros lugares de estacionamento.

Rampa de acesso à entrada principal do edifício vista de frente.



Rampa de acesso à entrada principal do edifício vista de frente.

1. Rampa e escadas de acesso à entrada principal do edifício, do lado do parque de
estacionamento subterrâneo.

2. Rampa de acesso ao átrio exterior do Centro Cultural, que dá acesso ao átrio interior pela
porta principal.



4. Receção do Centro Cultural (piso 0)

Esta é a receção do Centro Cultural, onde vais encontrar pessoas que te vão encaminhar
para as salas onde vão decorrer alguns dos concertos e atividades do Space Festival em
Paredes de Coura.



5. Entrada da sala de cinema (piso 0)

Se estiveres de frente para a receção, à tua direita vais ver a Sala de Cinema do Centro
Cultural, onde vai ser exibido o filme SOA, de Raquel Castro.



6. Sala de cinema

Zona reservada para utilizadores de cadeira de rodas



7. Átrio e zona do bar

Se estiveres virado de frente para a porta da Sala de Cinema, à tua direita vais encontrar o
átrio do Centro Cultural e a zona do bar, onde o público habitualmente espera pela entrada
para os espetáculos.



8. Escadas de acesso ao Auditório Principal no piso inferior, onde também se
encontram as casas de banho (piso -1)

O acesso ao piso inferior faz-se através destas escadas, localizadas ao fundo do átrio.





9. Acesso ao piso inferior por elevador

Para pessoas com mobilidade reduzida, é possível utilizar o elevador para aceder ao piso
inferior.

Acesso ao elevador no piso 0, junto ao átrio e zona de bar

Acesso ao elevador no piso -1 (junto à zona das casas de banho)
Desde a saída do Elevador até ao Grande Auditório, todo o piso é plano.



10. Acesso às casas de banho (piso -1)

Entrada única que dá acesso às casas de banho, incluindo a casa de banho reservada para pessoas
com mobilidade reduzida (junto às escadas e ao elevador do piso -1)

11. Grande Auditório (piso -1)

Após descer as escadas ou o Elevador, o acesso para o Grande Auditório faz-se através do
corredor contínuo. O Grande Auditório vai acolher concertos do Space Ensemble e a
apresentação do espetáculo participativo Minho Coura Lima.



Entrada para o grande auditório e entrada/saída do piso inferior

Entrada do grande auditório



Grande Auditório
Também com zonas reservadas para pessoas com mobilidade reduzida.

12. Saída inferior (piso -1)

Depois do espetáculo, a saída faz-se através da porta do piso inferior ou através da entrada
principal. Para pessoas com mobilidade reduzida que optem por deixar o carro no
estacionamento mais perto desta saída, podem solicitar a entrada pela porta inferior.



Porta do andar inferior (piso -1) - junto ao estacionamento

Escadas exteriores que também dão acesso à porta principal do piso 0.



Vista interior da porta inferior (junto à entrada do grande auditório)



13. Acessos à porta inferior (piso -1)

À semelhança da porta principal, a porta inferior também tem uma área de estacionamento.

Estacionamento reservado a pessoas com mobilidade reduzida na área de estacionamento junto à
porta do piso inferior.

14. Estacionamento junto à porta principal (piso 0)

Na Avenida Cónego Bernardo Chouzal, junto à porta principal do Centro Cultural
(coordenadas para Google Maps: 41.911925, -8.563139) encontrarás diversos lugares de
estacionamento gratuítos onde poderás deixar o teu veículo.





15. Estacionamento junto à porta inferior (piso -1)

Além dos lugares de estacionamento referidos no ponto 14 deste manual, tens ainda à tua
disposição um parque de estacionamento dirigido ao visitantes/utilizadores do Centro
Cultural. Neste parque encontrarás lugares reservados para pessoas com mobilidade
reduzida, alguns dos quais mesmo junto à porta inferior do edifício, de forma a facilitar a
entrada, saída e deslocação de utilizadores de cadeiras de rodas (imagem ).







Parque de estacionamento (que pode ser reservado para pessoas com mobilidade
reduzida) junto à porta inferior do edifício


