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ALOJAMENTO PRIVADO E TEMPORÁRIO 
 
É importante salientar que não procuramos alojamento privado, mas podemos ajudar quando já estiver na Universidade do Minho 
(UMinho). 
 
Assim, depois de chegar à UMinho, deverá contactar os Serviços de Relações Internacionais para ter acesso a alguns contactos de alojamento privado. 
Assim, aconselhamos achegar pelo menos uma semana antes do início do período de estudos (tenha em atenção o calendário académico da UMinho) 
para procurar alojamento privado. 

 

BRAGA 
Braga é uma cidade com muita oferta de alojamento privado. 
 
Os preços médios são os seguintes:  

- Quarto individual €125| €150|mês| pessoa (mais despesas de eletricidade, gás e água) 
- Quarto duplo  €90| €110| mês pessoa (mais despesas de eletricidade, gás e água) 
- Apartamento (3 quartos) €350| €400|mês| apartamento (mais despesas de eletricidade, gás e água) 

 
ALOJAMENTO TEMPORÁRIO 
Para ajudar nos primeiros dias, gostaríamos de fornecer algumas soluções alternativas de alojamento temporário que poderá utilizar até encontrar 
alojamento privado definitivo: 
 

1) Camaratas/Dormitório 
Na Residência Universitária de Santa Tecla há um dormitório temporário para estudantes, composto por quatro quartos com oito camas cada um, 
onde não poderá ficar mais de uma semana. O dormitório/camarata não possui roupeiro e há apenas uma casa de banho com dois chuveiros para 
todos os utilizadores. O preço é €8 por dia, por pessoa. O pagamento é efetuado à chegada, pela totalidade dos dias reservados. 
 
Existe um número limitado de lugares no dormitório. Por isso, se estiver interessado(a) neste tipo de alojamento temporário, é importante que nos 
informe logo que possível, indicando a data de chegada e o número de dias que tenciona ficar.  
 

2) Pousada da Juventude1 
A Pousada da Juventude de Braga tem dois tipos de quartos: 

- Quarto duplo, que custa €25|€27 por dia, por quarto (com pequeno-almoço).  
- Dormitórios com oito|dez camas cada, que custam €10 por dia, por pessoa (com pequeno-almoço). 

 
Para efetuar a reserva diretamente, os contactos da Pousada da Juventude são os seguintes: 
Instituto Português da Juventude 
Delegação Regional de Braga 
Rua de Sta. Margarida, nº 6 
4710 - 306 Braga 
Tel: +351-253263279 / Fax: +351-217232101 
Email: braga@movijovem.pt 
http://www.pousadasjuventude.pt 
GPS: N041º33'14,38'' | W008º25'1,57'' 
 

3) Para encontrar outras ofertas de alojamento, poderá ainda consultar o seguinte website: www.uniplaces.pt  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Os preços indicados estão sujeitos a confirmação mediante o período de ocupação: épocas baixa, média ou alta. Os alunos de intercâmbio beneficiarão de um 

desconto de 15% em todas as épocas. 

mailto:braga@movijovem.pt
http://www.pousadasjuventude.pt/
http://www.uniplaces.pt/


GUIMARÃES 
Em Guimarães, embora o alojamento privado não seja tão abundante como em Braga, é igualmente uma alternativa possível.  
 
Os preços médios são os seguintes:  

- Quarto individual €150| €180|mês| pessoa (mais despesas de eletricidade, gás e água) 
- Quarto duplo  €100| €130|mês|pessoa (mais despesas de eletricidade, gás e água) 

 
ALOJAMENTO TEMPORÁRIO 
Para ajudar nos primeiros dias, gostaríamos de fornecer algumas soluções alternativas de alojamento temporário que poderá utilizar até encontrar 
alojamento privado definitivo: 
 

1) Camaratas/Dormitório 
Na Residência Universitária de Azurém há um dormitório temporário para estudantes, composto por dois quartos com quinze camas cada um, onde 
não poderá ficar mais de uma semana. O dormitório| camarata não possui roupeiro e há uma casa de banho com três chuveiros para cada quarto. 
O preço é €8 por dia, por pessoa. O pagamento é efetuado à chegada, pela totalidade dos dias reservados. 
 
Existe um número limitado de lugares no dormitório. Por isso, em caso de interesse neste tipo de alojamento temporário, é importante que nos informe 
logo que possível, indicando a data de chegada e o número de dias que tenciona ficar.  
 

2) Pousada da Juventude2 
A Pousada da Juventude de Guimarães tem dois tipos de quartos: 

- Quarto duplo, que custa €30|€36 por dia, por quarto (com pequeno-almoço). 
- Dormitórios com seis camas cada, que custam €11|€13 por dia, por pessoa (com pequeno-almoço). 

 
De forma a beneficiar dos preços acima referidos, quando fizer a reserva, deverá referir explicitamente que vem estudar para a UMinho. 
 
Para efetuar a reserva diretamente, os contactos da Pousada da Juventude são os seguintes: 
Instituto Português da Juventude 
Delegação Regional de Guimarães 
Largo da Cidade - Complexo Multifuncional de Couros, 8 
4800 - 430 Guimarães 
Tel: +351-253421380 
Fax: +351-217 232 101 
E-mail: guimaraes@movijovem.pt 
http://www.pousadasjuventude.pt 
GPS: N041º26'23,25'' | W008º17'35,70'' 
 

3) Residencial das Trinas 
A Residencial das Trinas tem dois tipos de quartos: 
- Quarto individual: €25 por dia, por quarto (com pequeno-almoço). 
- Quarto duplo: €30 por dia, por quarto (sem pequeno-almoço). 
De forma a beneficiar dos preços acima mencionados, deverá referir explicitamente no pedido de reserva que vem estudar na UMinho. 
 
Para efetuar a reserva diretamente, os contactos da Residencial das Trinas são os seguintes: 
Residencial Trinas 
Rua das Trinas, 29, 
4800-168 Guimarães 
Tel: +351-253517358/360 
Fax: +351-253517362 
E-mail: ResidenciaTrinas@hotmail.com  
http://www.residencialtrinas.com  
GPS: N041º26'42'' | W008º17'37''  
 

4) Para encontrar outras ofertas de alojamento, poderá ainda consultar o seguinte website: www.uniplaces.pt  
 

                                                           
2 Os preços indicados estão sujeitos a confirmação mediante o período de ocupação: épocas baixa, média ou alta. Os alunos de intercâmbio beneficiarão de um 

desconto de 15% em todas as épocas. 

mailto:guimaraes@movijovem.pt
mailto:ResidenciaTrinas@hotmail.com
http://www.residencialtrinas.com/
http://www.uniplaces.pt/

