
FC  PORTO
EVENTOS



UNIVERSO FC PORTO.
ONDE UM EVENTO
GANHA OUTRO BRILHO.

Equipamentos de vanguarda, 
multifacetados e funcionais, compõe 
os espaços de referência com a marca 
FC Porto. O Estádio do Dragão, o Museu 
FC Porto By BMG e o Dragão Caixa 
constituem o lote de excelência que coloca 
o emblema azul e branco na vanguarda 
dos equipamentos desportivos em 
Portugal e na Europa. A tudo isto, que se 
pode ver, junta-se algo que apenas se pode 
sentir: a mística das grandes conquistas, 
o espírito vencedor de um Clube, a paixão. 
Espaços com alma. Onde um evento tem 
tudo para brilhar.



ESPAÇO & EQUIPA

Para além de possuir um dos mais belos 
estádios do Mundo, o FC Porto oferece 
um leque de infraestruturas que permitem 
realizar eventos únicos. No universo FC 
Porto estamos preparados para realizar 
eventos de qualquer dimensão, criados
e montados verdadeiramente à medida.
É a nossa especialidade, aperfeiçoada
por muitos anos de eventos públicos:
uma equipa profissional, experiente e 
dedicada, dá todo o apoio necessário
para planear e produzir um evento até
ao mais ínfimo detalhe.



UM UNIVERSO PERTO DE TUDO, 
PRÓXIMO DO MUNDO.

Se cá estar é uma experiência única, cá 
chegar também o deve ser. Os nossos 
espaços não só cumprem uma série de 
preocupações ambientais que já valeram 
ao clube diversos prémios e certificações 
a nível internacional, como possuem 
uma excelente localização, com acessos 
rodoviários e ferroviários e, no caso do 
Estádio do Dragão, Museu FC Porto By 
BMG e Dragão Caixa, uma excelente 
ligação ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro 
através da rede do Metro do Porto.





SERVIÇOS E EVENTOS.
A MEDIDA É A SUA.

Quando solicita a utilização do nosso 
espaço, temos o cuidado em certificarmo-
-nos que o seu evento decorre exactamente 
da maneira como o imaginou. Para tal, 
disponibilizamos um conjunto de serviços 
que visam a excelência do evento, de forma 
a que tudo esteja do seu agrado e dos seus 
convidados. Todos os nossos serviços são 
altamente versáteis e estão preparados 
para receber os mais diversos eventos: 
Reuniões, Congressos, Apresentações de 
Produtos, Ações Promocionais, Festivais, 
Workshops, Exposições, Ações de Team 
Building, Refeições, entre outros.



SERVIÇOS
DISPONIBILIZADOS 

  Catering

  Suporte

  Wifi

  Segurança

  Hospitalidade

  Parque de estacionamento

  Animação

  Reportagem fotográfica e de vídeo

  Suportes de comunicação

  Decoração e mobiliário



ESTÁDIO DO DRAGÃO

O Palco das Emoções azul e branco não 
serve apenas de recinto para os grandes 
espetáculos desportivos, é um cenário 
privilegiado para o convívio a qualquer 
escala: íntimo ou popular, pessoal ou 
empresarial, o seu evento será sempre 
inimitável e definitivamente inesquecível.



TRIBUNA VIP

ÁREA 780 M2

ALTURA 3,76 M

PLATEIA 500 P

ESCOLA 150 P

U 50 P

COCKTAIL 1500 P

BANQUETE 605 P



TRIBUNA NASCENTE

ÁREA 715 M2

ALTURA 3,76 M

PLATEIA 100 P

ESCOLA 25 P

U 50 P

COCKTAIL 1500 P

BANQUETE 350 P



FOYER NASCENTE
NORTE E SUL

ÁREA 577 M2

ALTURA 3,76 M

PLATEIA 200 P

ESCOLA 50 P

U 60 P

COCKTAIL 300 P

BANQUETE 400 P



FOYER POENTE
NORTE E SUL

ÁREA 576 M2

ALTURA 3,76 M

PLATEIA 350 P

ESCOLA 70 P

U 60 P

COCKTAIL 500 P

BANQUETE 250 P



AUDITÓRIO
JOSÉ MARIA PEDROTO

ÁREA 150 M2

ALTURA 3 M

PLATEIA 104 P

COCKTAIL 150 P



DRAGÃO CAIXA

O Dragão Caixa é um dos espaços mais 
modernos e versáteis da cidade do Porto. 
É bastante mais do que um simples 
espaço de competição. As suas valências 
permitem a realização de outras atividades, 
como concertos, eventos culturais e muitos 
outros. A uma escala menor do Estádio, 
mas com a mesma magia.



FOYER SUL

ÁREA 366 M2

COCKTAIL 1800 P



ARENA

ÁREA 1270 M2

PLATEIA 2200 P

BANQUETE 800 P



SALA VIP

ÁREA 240 M2

PLATEIA 100 P

COCKTAIL 250 P

BANQUETE 150 P



MUSEU FUTEBOL CLUBE
DO PORTO BY BMG

O orgulho e história de um clube e de uma 
cidade estão bem vivos num espaço único, 
moderno e interativo; e é uma experiência 
quase sagrada, inesquecível. A realização 
de eventos no Museu FC Porto é viver 
uma história de triunfos e conquistas bem 
de perto, sentir a emoção e motivação 
necessária para os grandes momentos.

Dadas as especificidades do local e horários de 
funcionamento, as opções são analisadas caso
a caso e consoante disponibilidade.





PROCESSO

 Solicite Disponibilidade

 Defina as necessidades do evento

 Avalie a nossa proposta

 Confirme o evento



Documento Confidencial. É proibida a partilha ou cópia deste documento sem a autorização do FC Porto.


