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A Universidade do Minho, localizada no Norte de Portugal, é um agente central da região,
uma importante referência nacional e uma instituição reconhecida no panorama europeu e
global. Repartida por duas cidades – “bi-polar”, a Universidade tem, desde a sua fundação,
as suas instalações situadas nas cidades de Braga e de Guimarães. De referir que Braga é
a terceira maior cidade portuguesa, nascida da antiga cidade romana de Bracara Augusta e
que Guimarães, classificada Património Cultural da Humanidade pela UNESCO, é conhecida
por ser o “berço da nação”.
As infraestruturas e instalações da Universidade são bastante diversificadas. É detentora de
vários edifícios emblemáticos, relevantes para a história da cidade de Braga e localizados no
centro urbano, como é o caso do edifício do Largo do Paço (antigo Paço Arquiepiscopal), do
edifício dos Congregados e do Museu Nogueira da Silva. Simultaneamente, nos três Campi
- Campus de Gualtar, em Braga, Campi de Azurém e Couros em Guimarães, a Universidade
afirma-se com infraestruturas modernas e de referência, abrindo-se à comunidade e ao mundo como espaço multicultural e multilinguístico.
Assim, considerando a diversidade e a qualidade do património edificado da Universidade
do Minho, bem como a crescente procura por parte de entidades externas para a realização
de iniciativas, esta publicação apresenta, de forma sumária, o conjunto das instalações e
espaços disponíveis para a realização de um leque muito variado de eventos. Explicitam-se
ainda, para cada espaço, as suas caraterísticas, os equipamentos base associados e a tipologia de eventos que pode acolher.

The University of Minho, in Northern Portugal, plays a central role in the region as an important
national reference and an institution recognized in the European panorama and worldwide.
Since its foundation, the University has been spread over two cities – therefore, based on two
major hubs –, namely Braga and Guimarães. It should be noted that Braga is the third largest
Portuguese city, born of the ancient Roman city of Bracara Augusta and that Guimarães was
classified Cultural Heritage by UNESCO, and is also known to be the cradle of the nation;
The infrastructure and facilities of the University are quite diverse. It has several emblematic
buildings, relevant to the history of the city of Braga and located in the urban centre, as it is the
case of the Largo do Paço building (former Archiepiscopal Palace), the Congregados building
and Nogueira da Silva Museum. In the three Campi – Gualtar Campus, in Braga, Azurém
and Couros Campi, in Guimarães –, the University stands out for having reference modern
infrastructures and for being open to the community and to the world as a multicultural and
multilingual space.
Considering the diversity and the quality of the built heritage of the University of Minho and
the increasing demand on the part of external entities for the implementation of initiatives,
this publication intends to be a summary of all the facilities and venues available for a wide
range of events. For each venue, you will find a list of the major characteristics, the basic
equipment and the types of events that it can accommodate.
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CAMPUS DE AZURÉM
O Campus da Universidade do Minho, em Guimarães, localizado entre o Monte
Latito, onde se implanta o Castelo de Guimarães, e a colina de S. Pedro de Azurém,
instala-se nas margens da ribeira de Santa Luzia, e é acessível através de uma via
circular articulada com várias ligações à cidade.
O conjunto do edificado, composto por 18 edifícios, está implantado em socalcos
na sua margem norte e, na outra encosta, suportado por antigos muros de granito,
em direção ao convento dos Capuchos, ao Campo de S. Mamede e ao Castelo de
Guimarães. Esta situação confere ao campus e aos seus edifícios um admirável
enquadramento paisagístico, num primeiro plano sobre o Castelo de Guimarães, e
o conjunto arbóreo que o envolve, e num segundo plano sobre o monte da Penha e
o seu Santuário.
Este espaço académico ocupa a superfície de 23,64ha e uma área bruta
edificada com cerca de 98000 m2. Os edifícios, longilíneos, têm, neste campus,
predominantemente três pisos. Funcionam aqui as Escolas de Engenharia, de
Arquitetura, o Departamento de Geografia, uma seção da Escola de Ciências. Para
além destas unidades, funciona ainda uma série de outros edifícios que albergam
atividades de investigação e de interface com o tecido empresarial.
É no primeiro piso, blocos A e B, que se situam os espaços disponíveis para eventos:
Auditórios, Anfiteatros e Salas Pedagógicas.
A assinalar a entrada do campus, em local discreto, exibe-se o Devorador de
Automóveis, uma escultura da autoria de José Guimarães.

AZURÉM CAMPUS
The Campus of the University of Minho, in Guimarães, established between Mount
Latito, where the castle of Guimarães is located, and the Hill of S. Pedro de Azurém,
settles on the banks of Santa Luzia River, and it is accessible via an articulated ring
road with several links to the city.
Composed of 18 buildings, on its north side it is settled on a slope, while on the
other part of the hill it is supported by ancient granite walls, along with the Convent
of Capuchos, S. Mamede’s Field and the Castle of Guimarães. This location gives
the campus and its buildings a wonderful landscape, characterized by the Castle of
Guimarães and the arboreal set surrounding it, in the foreground, while featuring
the Mount of Srª da Penha and its sanctuary in the background.
This academic space occupies an area of 23.64 ha and has a built gross area
of about 98000 m2. The buildings of this campus, bearing a longilinear shape,
have predominantly three floors. These units include the Schools of Engineering,
Architecture, and the Department of Geography, together with a section of the
School of Sciences. In addition to these units, there are a number of other buildings
designed to host research activities and act as an interface with the corporate
sector.
On the first floor, buildings A and B contain the spaces available for venues:
Auditoriums, Amphitheatres and Classrooms.
To mark the entrance to the campus, in a discreet place, there is a sculpture by
José Guimarães, called “Devorador de Automóveis”.

AUDITÓRIO NOBRE

MAIN AUDITORIUM

HALL DO AUDITÓRIO NOBRE

MAIN AUDITORIUM HALL

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

General Characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

General Characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

Equipamento base

Basic Equipment
Cinema projector Galaxy-95
Sound equipment
1 Fixed microphone in the sound booth
3 Projection screens
6 Large speakers + 16 sound surround columns
2 Multimedia projectors
2 Pulpit microphones
4 Table microphones
2 Portable microphones
2 CD players
1 Pulpit
Lighting system

Projetor de cinema Galaxy-95

Equipamento de som
1 Microfone fixo na cabine de som
3 Telas de projeção
6 Colunas de som + 16 colunas sound surround
2 Projetores multimédia
2 Microfones de púlpito
4 Microfones mesa
2 Microfones móveis
2 Leitores de CD
1 Púlpito
Sistema de iluminação

SALA DE ATOS

HALL OF ACTS

HALL CENTRAL

CENTRAL HALL

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

General Characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

General Characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

Equipamento base
1 Mesa de Júri com 5 lugares
4 Câmeras de vídeo fixas
3 Videoprojetores
1 Tela lateral
1 Móvel portátil
1 Computador
1 Bengaleiro de madeira
1 Sistema de som
6 Poltronas

Basic Equipment
1 Table for the jury panel with 5 seats
4 Fixed video cameras
3 Projectors
1 side screen
1 Portable piece of furniture
1 Computer
1 Wooden cloakroom
1 Sound system
6 Armchairs

ANFITEATRO B1.10

AMPHITHEATRE B1.10

ANFITEATRO B1.12 -13 -14 -15 -16 -17

AMPHITHEATRE B1.12 -13 -14 -15 -16 -17

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

General Characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

General Characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

Equipamento base
1 Mesa de mistura de som
2 Microfones de mesa
2 Microfones móveis
1 Púlpito de madeira
1 Amplificador
1 Projetor multimédia
1 Tela de projeção
1 Quadro Didax

Basic Equipment
1 Audio mixer
2 Table microphones
2 Portable microphones
1 Wood pulpit
1 Amplifier
1 Multimedia projector
1 Projection screen
1 Didax board

Equipamento base
1 Projetor multimédia
1 Quadro Didax
1 Armário no palco
1 Tela de projeção

Basic Equipment
1 Multimedia projector
1 Didax board
1 Closet for the stage
1 Projection screen

Equipamentos complementares
Equipamento				
					
Alimentação elétrica adicional		
					
Biombos					
Painéis para afixação de informação		
					
Mesas					
					
Cadeiras					
Sinalética para o evento			
					
					
					
Divulgação interior 			
					

Condições particulares
Fornecer informação técnica detalhada das infraestruturas necessárias, tais como:
1. Tomadas: Tipo (monofásica ou trifásica), potência, localização, tipo de equipamentos a servir
2. Iluminação: Tipo, potência requerida e localização
Indicação da quantidade exata
Indicação da quantidade exata
Formalizar solicitação com os seguintes elementos:
1. Dimensões
2. Quantidade
Indicação da quantidade exata
Formalizar solicitação com os seguintes elementos:
1. Grafismo (tipo, dimensões, cores, etc)
2. Localização
Formalizar solicitação com os seguintes elementos:
1. Grafismo (tipo, dimensões, cores, etc)
2. Localização

Situado à entrada da cidade da Guimarães, tem uma localização privilegiada no plano urbanístico da cidade, na freguesia de
Azurém. É hoje sede de várias Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação e serviços centrais da Universidade do Minho e tem a
sua face voltada para o Monte da Penha.
Contacte-nos
Universidade do Minho - Gabinete do Administrador
Campus de Gualtar - Vivenda Sameiro
4710 - 057 - Braga
Email: reservas.espacos@reitoria.uminho.pt
Telef: + 351 253 601 067
www.uminho.pt
COMO CHEGAR
De automóvel
Coordenadas do GPS
Lat.: 41º 33’ 7.07”
Long.: 8º 25’ 18. 39”
De avião
O aeroporto mais próximo de Guimarães é o aeroporto Sá Carneiro no Porto, a 50 Km de distância. Existem ligações diretas entre
o Aeroporto Francisco Sá Carneiro e a cidade de Guimarães, com vários horários entre estes dois destinos e preços económicos.

Serviços complementares
Serviço
Streaming			
Videoconferência			
Internet				
Catering				
Segurança			
Limpeza				

Descrição
Transmissão audiovisual e publicação na Internet
Gravação audiovisual
Wireless
Solicitação a especificar
Em função do nº de participantes e calendarização do evento
Em função do nº de participantes e calendarização do evento

De comboio
Para se deslocar a Guimarães, poderá utilizar o comboio com destino à estação desta cidade. O Campus de Azurém fica a cerca de
25 minutos desta estação, utilizando autocarros diretos entre estes dois destinos.
De autocarro
Poderá também chegar de autocarro a Guimarães, existindo uma estação no centro da cidade, designada de Central de Camionagem,
a cerca de 10 minutos do Campus de Azurém.

COMPLEMENTARY EQUIPMENT AND SERVICES

Complementary Equipment
Equipment
					
Additional power				
					
Folding screens				
Panels for display of information		
					
Tables					
					
Chairs					
Signposting for the event			
					
					
					
Disclosure inside 				
					

Specific conditions
Provide detailed technical information about the necessary infrastructure, such as:
1. Sockets: Type (single-phase or three-phase), power, location, type of equipment to be provided
2. Lighting: Type, required power and location
Indication of the exact amount
Indication of the exact amount
The request shall be formalized according to the following elements:
1. Dimensions
2. Quantity
Indication of the exact amount
The request shall be formalized according to the following elements:
1. Graphics (type, dimensions, colours, etc.)
2. Location
The request shall be formalized according to the following elements:
1. Graphics (type, dimensions, colours, etc.)
2. Location

Right at the entrance to the city of Guimarães, it stands on a privileged location in the urban plan of the city, in the parish of Azurém.
Nowadays it represents the headquarters of various teaching and research units and central services at the University of Minho,
while facing the Mount of Penha.
Contact Us
Universidade do Minho - Office of the Administrator
Campus de Gualtar - Vivenda Sameiro
4710 - 057 - Braga
E-mail: reservas.espacos@reitoria.uminho.pt
Phone: + 351 253 601 067
www.uminho.pt
HOW TO GET THERE
By car
GPS Coordinates
Lat.: 41º 33’ 7.07”
Long.: 8º 25’ 18. 39”
By plane
The nearest airport to Guimarães is the Sá Carneiro Airport in Porto, about 50 Km from the city. There are direct links between the
Francisco Sá Carneiro Airport and the city of Guimarães at different hours and economic prices.

Complementary Services
Service
Streaming			
Videoconference			
Internet				
Catering				
Security				
Cleaning				

Description
Audiovisual transmission and publication on the Internet
Audiovisual recording
Wireless
Depending on the specified request
According to the number of participants and calendar of the event
According to the number of participants and calendar of the event

By train
From Porto, you have a direct connection to Guimarães railway station by train. The Campus of Azurém is about 25 minutes from the
rail station and has direct buses between these two destinations.
By bus
You can also reach Guimarães by bus, with a station in the city centre, designated Bus station, about 10 minutes from Azurém Campus.

Email: reservas.espacos@reitoria.uminho.pt
Telefone: +351 253 601 067
www.uminho.pt
E-mail: reservas.espacos@reitoria.uminho.pt
Telephone: +351 253 601 067
www.uminho.pt

