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Enquanto Cidade de História 
e multicultural, prosseguindo 
uma estratégia de sustentabili-

dade, aposta em novas áreas de desen-
volvimento numa ligação ao Mundo, 
no seguimento de várias distinções  
que diferenciam Guimarães de outras 
Cidades - É Cidade Património Mun-
dial da UNESCO desde 2001, Capital 
Europeia da Cultura (2012), Cidade 
Europeia do Desporto (2013) e foi a 
quinta cidade melhor classificada 
na candidatura a Capital Verde Eu-
ropeia 2020, reforçando a notoriedade 
da cidade como palco de realização 
de eventos de projeção nacional e 
internacional.
A localização privilegiada no norte de 
Portugal conta com excelentes vias 
de comunicação, permitindo o fácil 
acesso aos mais diversos pontos do 
país e da europa. O Aeroporto e a 
cidade do Porto ficam apenas a 40 
minutos de distância, Braga a 15 mi-
nutos, Lisboa a 180 minutos e Vigo 
a 90 minutos.
A cidade possui equipamentos com 
excelentes condições para a realiza-
ção de Congressos e Eventos, pelo 
que o Município de Guimarães pre-
tende apostar fortemente neste seg-
mento, em colaboração estreita com 
dois equipamentos de referência: o 
Multiusos de Guimarães e o Centro 
Cultural Vila Flor.

Multiusos de GuiMarÃes
Com uma localização privilegiada 
numa das entradas principais da ci-
dade, o Multiusos de Guimarães é um 
espaço que permite acolher Congres-
sos, Feiras, Exposições, Competições 
Desportivas, Concertos Musicais, entre 
outros, distinguindo-se pelo conforto 
e qualidade do espaço multifuncio-
nal, que propicia inúmeras formas de 
utilização em todo tipo de eventos. O 
espaço dispõe de uma Nave Central, 
Pavilhão, 2 Salas de Conferência, Salas 
de Imprensa, Galerias, Restaurante, 

Tribunas VIP, Wifi e Parque de Esta-
cionamento com mais de 1000 lugares.
Para mais informações contactar ge-
ral@tempolivre.pt

centro cultural vila Flor
Espaço de referência no panorama 
cultural nacional, localizado em ple-
no coração histórico de Guimarães e 
muito próximo da Estação Ferroviária. O 
edifício, projetado para a apresentação 
de espetáculos de índole cultural, foi 
também concebido de forma a otimizar 
todos os recursos e a criar estruturas da 
mais alta qualidade, capazes de permi-
tir a sua múltipla utilização enquanto 
espaço aberto à realização dos mais 
diversos eventos. 
O Centro Cultural Vila Flor dispõe de 
um Grande Auditório com capacidade 
para 794 lugares em plateia, de um Pe-
queno Auditório com capacidade para 
188 lugares em plateia, assim como, equi-
pamentos de apoio como Restaurante, 
Café Concerto, Wifi, Salas de Reuniões e 
Parque de Estacionamento coberto com 
capacidade para 150 lugares. 
Para mais informações contactar even-
tos@ccvf.pt  <

guimarães, o berço de Portugal, é uma cidade caraterizada por um desenvolvimento constante, preservando o 
cariz histórico e vasto património, cimentando a raiz cultural, inovando na área do conhecimento, através de uma 
estreita ligação com polos de referência no ensino como a universidade do Minho, instituto Politécnico do cávado 

e ave (iPca) e a unidade de governação eletrónica da universidade das nações unidas.
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