
LOCAL DO ENCONTRO 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

O Encontro terá lugar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), 

Quinta dos Prados, na cidade de Vila Real, situada na orla do Alto Douro Vinhateiro, 

classificado pela UNESCO como Património Mundial, desde 2001. 

A UTAD está localizada num eco-campus que integra um dos maiores Jardins 

Botânicos da Europa, possuindo instalações modernas adequadas às necessidades da 

comunidade académica. A UTAD oferece uma vasta gama de licenciaturas, mestrados, 

doutoramentos, pós-graduações e programas de investigação. 

Endereço 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Quinta de Prados, 5001-801 Vila Real 

Google Maps (link) 

Como Chegar a Vila Real  

A partir da cidade do Porto: 

Para o caso da viagem se fazer por avião, o aeroporto mais próximo é o Aeroporto 

Internacional do Porto, ficando a cidade de Vila Real situada a cerca de 100 km do 

Porto. 

• De autocarro  

Após a chegada ao aeroporto, deve apanhar o metro até à Estação Central Rodoviária 

Campo 24 de Agosto situada no Campo 24 de Agosto: deve tomar a linha E (Linha 

Roxa) até à Estação da Trindade (fim de linha), onde mudará para a Linha A (Linha 

Azul), sentido Estádio do Dragão e sairá na Estação Campo 24 de Agosto (2 paragens). 

A viagem demora aproximadamente 42 minutos. Para verificar a disponibilidade de 

autocarros Porto-Vila Real consulte o link https://www.rede-expressos.pt/ (a viagem 

dura entre 1h15 e 1h45, dependendo do autocarro). 

• De carro 

http://www.utad.pt/
https://www.google.com/maps/@41.2949704,-7.7351204,2703m/data=!3m1!1e3
https://www.rede-expressos.pt/


Caso opte por se deslocar de carro, pode alugar uma viatura no aeroporto e seguir 

através da A4 para Vila Real. A viagem dura aproximadamente uma hora. 

Onde ficar / Hotéis 

Hotel oficial: Hotel Miracorgo 

Morada: Avenida 1º de Maio, 76 a 78, 5000-651, Vila Real 

Telefone: (+351) 259 325 001 | Fax: (+351) 259 325 006 

GPS: 41.295391515984065 (Lat.), -7.743762451327599 (Lon.) 

E-mail: reservas@hotelmiracorgo.com 

Os oradores e participantes que solicitem uma reserva diretamente ao hotel oficial para 

este encontro podem usufruir das seguintes condições: desconto de 10% nas tarifas de 

balcão disponíveis para estas datas nas seguintes tipologias: 

• Quarto individual standard - 77,00 € / quarto / noite / apa 

• Quarto duplo/twin standard - 99,00€ / quarto / noite / apa 

Estes preços não se aplicam a reservas efetuadas através de outros canais ou parceiros, 

aplicando-se apenas a reservas feitas diretamente com o hotel. Para usufruir destas 

condições, os oradores e participantes devem indicar o nome do evento no momento do 

pedido de reserva. 

Para outros hotéis em Vila Real, pode consultar as agências de viagens online para 

reservas de alojamento (por exemplo, booking.com). 
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