
UNIVERSIDADE DO MINHO
UNIVERSITY OF MINHO

ESPAÇOS PARA EVENTOS
EVENT VENUES
CAMPUS DE GUALTAR



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 mun-
do 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 tipo-
logia 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. 



CAMPUS DE GUALTAR
             EDF 01
             EDF 02
             EDF 03
             EDF 18
Campus de Gualtar

Situado na zona nascente da cidade de Braga e ocupando a área de 39,80ha, o 
Campus de Gualtar assume a forma peculiar de um polígono irregular. O Campus é 
limitado a sul pela estrada nacional EN103, onde se localiza hoje a entrada principal.  
A sudeste, pela rua de ligação a Gualtar, existe uma outra entrada secundária. A 
entrada mais recente situa-se a norte (terceiro acesso), na proximidade do novo 
Hospital Distrital de Braga. 
Os montes dos santuários do Bom Jesus e do Sameiro assumem presença de relevo 
nas encostas envolventes do campus, conferindo-lhe um enquadramento paisagístico 
particularmente aprazível e invulgar.
A linguagem arquitetónica dos edifícios deste Campus universitário reflete a diversidade 
autoral e o período ao longo do qual foram concebidos e executados. O conjunto deste 
edificado, composto por 19 edifícios, foi predominantemente contruído com quatro 
pisos e os seus alinhamentos estabelecidos pelos Planos Gerais deste complexo. A 
área verde envolvente do campus de Gualtar constitui-se, simultaneamente, como 
espaço de lazer e bem-estar, e forma uma cintura de proteção em relação às vias 
públicas que o rodeiam.
Em frente ao Complexo Pedagógico II assume particular relevo o Prometeu (1992), 
escultura da autoria de José Rodrigues que, de certa forma, constitui-se como imagem 
de referência deste Campus.  

Gualtar Campus

Located on the east side of  the city of  Braga and occupying an area of  39.80 ha, the 
Gualtar Campus takes the form of  an irregular polygon. The Campus is bordered to 
the south by the EN103 national road, which is nowadays the main entrance. There is 
another secondary entry to the south-east, across the link street to Gualtar. The latest 
entry is located north (third access), near the new Braga District Hospital. 
The sanctuaries of  Bom Jesus and Sameiro stand on the slopes surrounding the 
campus, giving it a particularly enjoyable and unusual landscaping.
The architectural language of  the buildings on this campus reflects the authorial 
diversity and the period for which they were designed and constructed. Consisting 
of  19 buildings, they were predominantly built with four floors and their alignment 
was established by the General Plans of  this complex. The green area surrounding 
the campus of  Gualtar is, simultaneously, a space of  leisure and well-being, and a 
protective border for the roads surrounding it.
In front of  the Pedagogic Complex II, there is a 1992 sculpture by José Rodrigues, the 
statue of  “Prometheus”, which is the undisputable hallmark of  this Campus.  





CENTRAL HALL FROM CP1

General characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

HALL CENTRAL DO CP1

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

AUDITORIUM A1

General characteristics
Sound system
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

Basic Equipment
1 Audio mixer
6 Table microphones
1 Pulpit microphone
3 Wireless microphones
7 Clip-on microphone
1 Wood pulpit
1 Amplifier
1 HD 16:9 multimedia projector
1 Projection screen

AUDITÓRIO A1

Caraterísticas gerais
Sistema de som
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

Equipamento base
1 Mesa de mistura
6 Microfones de mesa
1 Microfone púlpito
3 Microfones sem fios
7 Microfones de lapela
1 Púlpito de madeira
1 Amplificador
1 Projetor multimédia HD 16:9 
1 Tela de projeção



AMPHITHEATRE A2

General characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

Basic Equipment 
2 Didax boards
Sound system
1 Table Microphones
1 Projection screen
1 Closet for the stage
1 Overhead projector
1 Video projector
2 Speakers
1 Support for overhead projector at the front stage

ANFITEATRO A2

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

Equipamento base 
2 Quadros Didax
Sistema de Som
1 Microfone de Mesa
1 Tela de projeção
1 Armário no palco
1 Retroprojetor
1 Videoprojector
2 Colunas de Som
1 Suporte para retroprojetor fixo 

AMPHITHEATRE A3

General characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

Basic Equipment
2 Didax Boards
1 Electric screen
1 Overhead projector
1 Video projector
1 Portable video projector
1 Closet for the stage
1 Table microphone

ANFITEATRO A3

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

Equipamento base
2 Quadros Didax
1 Tela elétrica
1 Retroprojetor
1 Videoprojector 
1 Videoprojector portátil
1 Armário no palco
1 Microfone de mesa



AMPHITHEATRE A4

General characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

Basic Equipment
2 Didax boards
1 Projection screen
1 Table microphone
1 Closet for the stage
Sound booth
1 Amplifier

ANFITEATRO A4

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

Equipamento base
2 Quadros Didax 
1 Tela de projeção
1 Microfone de mesa
1 Armário no palco
Cabine de som 
1 Amplificador

AMPHITHEATRE A5

General characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

Basic Equipment
1 Projection screen
2 Didax boards 
1 Video projector
1 Overhead projector  

ANFITEATRO A5

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

Equipamento base
1 Tela de projeção
2 Quadros Didax 
1 Videoprojector
1 Retroprojetor



HALL A1/A2

General characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

Event support space for auditoriums A1 and A2

HALL A1/A2

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

Espaço de apoio aos eventos dos auditórios A1 e A2





CENTRAL HALL FROM CP2

General Characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility
Event support space for CP2 auditoriums and amphitheatres

HALL CENTRAL DO CP2

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Espaço de apoio aos eventos dos auditórios e dos anfiteatros do CP2

AUDITORIUM B1 

General Characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

Basic Equipment
1 Audio mixer
1 DVD player
1 PC
3 Table microphones; 1 Pulpit microphone; 2 Wireless microphones
2 Clip-on microphones
1 Wooden pulpit
1 Amplifier
1 Multimediaprojector
1 Projection screen

AUDITÓRIO B1 

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

Equipamento base
1 Mesa de mistura de som
1 Leitor de DVD’s
1 PC
3 Microfones de mesa;1 Microfone de púlpito; 2 Microfone sem fios
2 Microfones de lapela
1 púlpito de madeira
1 Amplificador
1 Retroprojetor multimédia
1 Tela de projeção



AUDITORIUMS B1/B2 HALL 

General Characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

Event support space for auditoriums B1 and B2

HALL AUDITÓRIOS B1/B2

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

Espaço de apoio aos eventos dos auditórios B1 e B2

AUDITORIUM B2 

General Characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

Basic Equipment
1 Audio mixer
3 table microphones, 1 microphone (pulpit), 1 wireless microphone
1 Wooden pulpit
1 Amplifier
1 Multimedia video projector

AUDITÓRIO B2 

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

Equipamento base
1 Mesa de mistura de som
3 microfones de mesa, 1 microfone de púlpito, 1 microfone sem fios
1 púlpito de madeira
1 Amplificador
1 Videoprojector multimédia



AMPHITHEATRE 101* - 102 - 103 - 104 

General Characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

Basic Equipment 
1 Screen
1 Clip-on microphone
1 Closet for the stage
1 Chalk board
1 Overhead projector
1 Video projector

1 Audio mixer*

ANFITEATRO 101* - 102 - 103 - 104 

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

Equipamento base 
1 Tela
1 Microfone de lapela
1 Armário no palco
1 Quadro de giz
1 Retroprojetor
1 Videoprojector

1 Mesa de mistura de som*



AUDITÓRIO 103

AUDITÓRIO 102

AUDITÓRIO 101

PISO 0
LEVEL 0



AMPHITHEATRE 102, 103

General Characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

Basic Equipment
1 screen
1 Closet for the stage
2 Chalk Boards
1 Overhead projector
1 Projector 

ANFITEATRO 102, 103

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

Equipamento base
1 Tela
1 Armário no palco
2 Quadros de giz
1 Retroprojetor
1 Videoprojector

AMPHITHEATRE 101

General Characteristics
Air conditioning
Access for people with reduced mobility

Basic Equipment 
1 Screen
1 Closet for the stage
2 Chalk Boards
1 Overhead projector
1 Projector
 

ANFITEATRO 101

Caraterísticas gerais
Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

Equipamento base 
1 Tela
1 Armário no palco
2 Quadros de giz
1 Retroprojetor
1 Videoprojector



AUDITORIUM 

General Characteristics

Air conditioning
Access for people with reduced mobility
Meeting room adjacent to the auditorium

Basic Equipment
Sound system
3 Table microphones
1 Portable projection screen
1 Projector

AUDITÓRIO 

Características gerais

Climatização
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Sala de reuniões adjacente ao auditório

Equipamento base
Sistema de som
3 Microfones de mesa
1 Tela de projeção portátil.
1 Projetor

 Piso 0

PISO 5
LEVEL 5



On the outskirts of the city of Braga, it has a privileged location in the urban plan of the city, in the parish of Gualtar. Nowadays it 
represents the headquarters of various teaching and research units and central services at the University of Minho. It is located right 
in front of the EN 103 and Quinta dos Peões.  

Contact Us
Universidade do Minho - Office of the Administrator
Campus de Gualtar - Vivenda Sameiro
4710 - 057 - Braga

E-mail: reservas.espacos@reitoria.uminho.pt
Telephone: + 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 Braga 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 Braga at different hours and economic prices.

By train
From Porto, you have a direct connection to Braga railway station by train. The Campus of Gualtar is about 10 minutes from the rail 
station and has direct buses between these two destinations.

By bus
You can also reach Braga by bus, with a station in the city centre, designated Bus station, about 25 minutes from Gualtar Campus.

Situado na periferia da cidade de Braga, tem uma localização privilegiada no plano urbanístico da cidade, na freguesia de Gualtar. 
É hoje sede de várias Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação e serviços centrais da Universidade do Minho. Tem a sua face 
voltada para a EN 103 e para a Quinta dos Peões.  

Contacte-nos
Universidade do Minho - Gabinete do Administrador
Campus de Gualtar - Vivenda Sameiro
4710 - 057 - Braga

Email: reservas.espacos@reitoria.uminho.pt
Telefone: + 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 Braga 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 Braga, com vários horários entre estes dois destinos e preços económicos.

De comboio
Para se deslocar a Braga, poderá utilizar o comboio com destino à estação da cidade. O Campus de Gualtar fica a cerca de 10 minutos 
desta estação, utilizando autocarros diretos entre estes dois destinos.

De autocarro
Poderá também chegar de autocarro a Braga, existindo uma estação no centro da cidade, designada de Central de Camionagem, a 
cerca de 25 minutos do Campus de Gualtar.

COMPLEMENTARY EQUIPMENT AND SERVICES

Complementary Equipment

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

Complementary Services
 
Service		 	 	 	 Description
Streaming   Audiovisual transmission and publication on the Internet
Videoconference   Audiovisual recording
Internet    Wireless
Catering    Depending on the specified request
Security    According to the number of participants and calendar of the event
Cleaning    According to the number of participants and calendar of the event

Equipamentos complementares

Equipamento    Condições	particulares
     Fornecer informação técnica detalhada das infraestruturas necessárias, tais como:
Alimentação elétrica adicional  1. Tomadas: Tipo (monofásica ou trifásica), potência, localização, tipo de equipamentos a servir
     2. Iluminação: Tipo, potência requerida e localização
Biombos     Indicação da quantidade exata
Painéis para afixação de informação  Indicação da quantidade exata
     Formalizar solicitação com os seguintes elementos:
Mesas     1. Dimensões
     2. Quantidade
Cadeiras     Indicação da quantidade exata
Sinalética para o evento   Formalizar solicitação com os seguintes elementos:
     1. Grafismo (tipo, dimensões, cores, etc)
     2. Localização
     Formalizar solicitação com os seguintes elementos:
Divulgação interior    1. Grafismo (tipo, dimensões, cores, etc)
     2. Localização

Serviços complementares
 
Serviço		 	 	 	 Descrição
Streaming   Transmissão audiovisual e publicação na Internet
Videoconferência   Gravação audiovisual
Internet    Wireless
Catering    Solicitação a especificar
Segurança   Em função do nº de participantes e calendarização do evento
Limpeza    Em função do nº de participantes e calendarização do evento



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 


