


avenida dos aliados

GPS: N 41° 8’ 52.86” | W 8° 36’ 39.97”

A imponência do seu conjunto arquitetónico 
e o seu carácter central fazem desta 
Avenida a “sala de visitas” da cidade, sendo 
o local por excelência onde os portuenses 
se concentram para celebrar momentos 
especiais. Edifícios em granito, muitos 
deles coroados de lanternins, cúpulas e 
coruchéus. Marcada por uma ampla placa 
central completamente calcetada por 
paralelepípedos de granito, onde ganham 
vida estátuas e onde o Espelho de Água 
merece destaque. Encontra no seu topo 
norte o edifício da Câmara Municipal.

café majestic

RuA dE SANtA CAtARiNA, 112 | 4000-442 PoRto
t (+351) 222 003 887
SEG-SÁb 09h30-00h00
WWW.CAfEMAjEStiC.CoM

fundado em 1921, é considerado um dos 
mais belos exemplares de Arte Nova na 
cidade do Porto, com uma atmosfera de 
requinte e bem-estar. A sua beleza e o seu 
significado na cidade do Porto valeram-
lhe a classificação de imóvel de interesse 
Público em 1983, e de “património cultural” 
da cidade, possibilitando um processo de 
recuperação que permitiu a sua reabertura 
em 1994, com todo o seu antigo esplendor, 
convidando a reviver a fascinante belle 
Époque.

casa da música

AvENidA dA boAviStA, 604 | 4149-071 PoRto
t  (+351) 220 120 220
SEG-SÁb 09h30-19h00
doM, fERiAdoS 09h30-18h00
WWW.CASAdAMuSiCA.CoM

Edifício projetado pelo arquiteto holandês 
Rem Koolhaas, a Casa da Música foi 
inaugurada em 2005 e, desde então, 
tornou-se um ícone da arquitetura 
contemporânea. A programação, dinâmica 
e inovadora, num espectro que vai da 
música clássica às tendências urbanas 
de vanguarda, beneficia em larga escala 
dos quatro agrupamentos residentes: 
orquestra Sinfónica, Remix Ensemble, 
orquestra barroca e Coro. diariamente há 
visitas guiadas ao edifício, que dispõe de 
vários bares de apoio e de um restaurante 
localizado na cobertura, com uma 
magnífica vista sobre a cidade.

casa de serralves

R. dE SERRAlvES, 1052 | 4150-417 PoRto
t (+351) 226 156 500
tER-SEx 10h00-19h00 | SÁb-doM 10h00-20h00
WWW.SERRAlvES.Pt

A Casa de Serralves, sede da fundação 
de Serralves, foi construída na década 30 
do séc. xx e constitui um dos melhores 
exemplos do movimento Art déco da 
Europa. Respeitando rigorosamente o 
projeto de Marques da Silva, a Casa 
acolhe exposições e eventos. A Casa 
está localizada no Parque de Serralves, 
referência singular da paisagem em 
Portugal, estendendo-se harmoniosamente 
por dezoito hectares de magníficos jardins, 
uma quinta tradicional e até uma mata. 
Projeto do arquiteto jacques Gréber, o 
Parque de Serralves é um dos poucos 
jardins portugueses construídos na 
primeira metade do século xx.

coliseu porto

RuA dE PASSoS MANuEl, 137 | 4000-385 PoRto
t (+351) 223 394 940
SEG-SÁb 14h00-20h00 / 21h00-22h00
WWW.ColiSEu.Pt

inaugurado em 1942, e após ter sofrido 
obras de recuperação e modernização 
ao nível dos equipamentos e das 
infraestruturas, o Coliseu do Porto tornou-
se a maior sala de espetáculos do país 
e uma das melhores da Europa. Com um 
cartaz recheado de grandes estrelas de 
todas as artes do espetáculo (música, 
bailado, teatro, ópera, circo, cinema), 
o Coliseu do Porto atrai todos os anos 
centenas de milhares de espectadores, 
enriquecendo culturalmente os portuenses 
e dando uma nova vida ao Porto. 

espaÇo porto cruZ

lARGo MiGuEl boMbARdA, 23 | 4400-222 
vilA NovA dE GAiA
t (+351) 220 925 340
tER-SÁb 11h00-23h00 | doM 11h00-19h00
WWW.MyPoRtoCRuz.CoM

o Espaço Porto Cruz é um projeto 
concebido como um lugar informativo, 
expositivo e de lazer, que oferece novas 
experiências em torno do vinho do Porto, 
conjugando-o com criações artísticas em 
domínios tão diversos como a moda, a 
arte e a gastronomia. o edifício conta com 
sala de exposições, sala de provas, terraço 
lounge com bar e ainda restaurante.
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estaÇÃo de s. bento 

PRAçA dE AlMEidA GARREtt | 4000-069 PoRto
t (+351) 222 002 722

foi edificada no princípio do séc. xx, no 
preciso local onde existiu o Convento de 
S. bento de Avé-Maria, com cobertura 
de vidro e ferro fundido, da autoria 
do arquiteto Marques da Silva. o átrio 
está revestido com vinte mil azulejos 
historiados, do pintor jorge Colaço, que 
ilustram a evolução dos transportes e 
cenas da história e vida portuguesas.

jardim botÂnico

RuA do CAMPo AlEGRE, 1191 | 4150-181 PoRto
t (+351) 933 086 492
SEG-SEx 09h00-17h00 | SÁb-doM 10h00-18h00
WWW.jARdiMbotANiCo.uP.Pt

Criado em 1951, o jardim botânico do 
Porto é uma unidade da universidade 
do Porto de ligação à comunidade. o 
jardim botânico compreende atualmente 
um jardim histórico, um jardim de 
suculentas, uma zona de estufas com 
plantas tropicais, subtropicais, orquídeas 
e suculentas, uma área de lagos com 
plantas aquáticas, e uma área de parque 
com uma coleção de gimnospérmicas e 
exemplares de faias, carvalhos, tulipeiros e 
magnólias, entre outras. o jardim, de grande 
monumentalidade, é composto por áreas 
distintas, separadas por grandes sebes de 
japoneiras.

livraria lello & irmÃo

RuA dAS CARMElitAS, 144 | 4050-161 PoRto
t (+351) 222 002 037
SEG-SEx 10h00-19h30 | SÁb 10h00-19h00 
doM 11h00-19h00
WWW.livRARiAlEllo.Pt

o atual edifício em que se encontra 
instalada foi inaugurado em 1906. 
distingue-se pela sua belíssima fachada 
Arte Nova, com apontamentos neogóticos. 
No seu interior destacam-se a decoração 
em gesso pintado, imitando madeira, a 
escada de acesso ao piso superior - uma 
das primeiras construções de cimento 
armado da cidade do Porto -, e o grande 
vitral existente no teto, que ostenta o 
monograma e a divisa da livraria: “decus 
in labore”. Em 2008 o jornal inglês “the 
Guardian” considerou-a a terceira mais 
bela do mundo, a mesma classificação 
atribuída pela lonely Planet, no seu guia 
“lonely Planet’s best in travel 2011”, que a 
descreve como “uma pérola de arte nova”, 
destacando as “prateleiras neogóticas” e a 
“escadaria vermelha em espiral”.

mercado do bolHÃo

RuA dE fERNANdES toMÁS | 4000-214 PoRto
t (+351) 223 326 024
SEG-SEx 07h00-17h00 | SÁb 07h00-13h00

o Mercado do bolhão é o mercado mais 
emblemático da cidade e foi classificado 
como imóvel de interesse público em 
2006. Remonta a 1850, com uma estrutura 
singular e dois pisos, caracterizando-
se pela monumentalidade própria da 
arquitetura neoclássica. Exteriormente, 

o mercado divide-se num grande número 
de estabelecimentos, voltados para as 
quatro ruas que o delimitam: fernandes 
tomás, a norte, Alexandre braga, a este, 
formosa, a sul, e Sá da bandeira a oeste. 
É vocacionado sobretudo para produtos 
frescos. os vendedores estão divididos 
em diferentes secções especializadas, 
designadamente: zona de peixarias, talhos, 
hortícolas e florais.

miradouro da vitÓria

RuA dE S. bENto dA vitóRiA, 2 | 4050-542 PoRto
t (+351) 222 007 182
tER-SEx 09h00-12h00 / 16h00-20h00 
SÁb 09h00-12h00 / 14h30-17h00 
doM 09h00-12h00
o miradouro permite uma vista soberba 
onde se consegue ver Gaia, as caves do 
vinho, a ponte dom luis, a grande cúpula 
de vidro do Palácio da bolsa, a Sé e as 
casas da zona histórica da Ribeira.

miradouro do passeio das virtudes 

PASSEio dAS viRtudES | 4050-629 PoRto
01 out-31 MAR 09h00-18h00
01 AbR-30 SEt 09h00-19h00

A alameda permite uma excelente 
perspetiva sobre o rio, até à barra da foz do 
Rio douro. Em primeiro plano pode ver-se 
a fonte das virtudes e, logo, os socalcos 
que descem até São Pedro de Miragaia. 
junto ao rio, vê-se o imponente edifício da 
Alfândega.

museu de arte contemporÂnea de 
serralves

RuA doM joão dE CAStRo, 210 | 4150-417 PoRto
t (+351) 226 156 500
SEG-SEx 10h00-19h00 | SÁb-doM 10h00-20h00
WWW.SERRAlvES.Pt

Projetado pelo arquiteto Siza vieira, 
o Museu de Arte Contemporânea de 
Serralves é o primeiro projeto do género em 
Portugal e também o maior centro cultural 
multidisciplinar do norte do país. Único na 
sua sobriedade arquitetónica e ambiente 
natural, o Museu de Arte Contemporânea 
de Serralves é atualmente o museu pago 
mais visitado de Portugal, onde são 
apresentadas exposições temporárias 
dos mais importantes artistas nacionais 
e estrangeiros, estando inserido nos 
principais circuitos de arte contemporânea. 
o Museu é a pedra angular da fundação 
de Serralves, cuja missão é sensibilizar o 
público para a arte contemporânea e o 
ambiente.

museu nacional soares dos reis 

RuA dE doM MANuEl ii, 44 | 4050-342 PoRto
t (+351) 223 393 770
tER-doM 10h00-18h30
WWW.MuSEuSoARESdoSREiS.Pt

Antigo Museu Portuense de Pinturas e 
Estampas e primeiro museu público de 
arte de Portugal, fundado em 1833. Está 
instalado desde 1940 no Palácio dos 
Carrancas, construído nos finais do séc. 
xviii por uma família abastada do Porto e 
presentemente classificado como imóvel 
de interesse público. Possui coleções de 

cerâmica, escultura, gravura, joalharia, 
mobiliário, ourivesaria, pintura, têxteis e 
vidros, com destaque para o desterrado, 
obra-mestra do patrono do museu, o 
escultor António Soares dos Reis.

ponte d. luís

GPS: N 41º 8’ 25,2’’  | W 8º 36’ 34,45’’

Projetada pelo Eng.º teófilo Seyrig, 
discípulo de Eiffel, e inaugurada em 1886, 
é constituída por dois tabuleiros em 
ferro sobrepostos. tem 395 metros de 
comprimento e 8 de largura, sendo o seu 
arco ainda hoje considerado o maior arco 
do mundo em ferro forjado. Atualmente, o 
tabuleiro superior é ocupado por uma das 
linhas do Metro do Grande Porto, ligando 
a zona da Catedral no Porto ao jardim do 
Morro e à Avenida da República, em vila 
Nova de Gaia.

ribeira

GPS: N 41º 8’ 26,45’’ | W 8º 36’ 42,75’’

A Ribeira é um dos locais mais antigos e 
típicos da cidade e faz parte do Centro 
histórico do Porto, Património Mundial 
da uNESCo. É, atualmente, uma zona 
muito frequentada por turistas e local de 
concentração de bares e restaurantes.

teatro municipal do porto - rivoli

RuA do boNjARdiM, 143 | 4000-440 PoRto
t (+351) 223 392 200 / (+351) 226 063 000
tER-SEx 13h00-22h30 | SÁb-doM 14h30-22h30
WWW.tEAtRoMuNiCiPAldoPoRto.Pt

Após modernização do antigo teatro 
Nacional, datado de 1913, é inaugurado em 
1932 o teatro Rivoli, adaptado ao cinema e 
com programação de ópera, dança, teatro 
e concertos. Em 1992, já propriedade do 
Município do Porto, fechou para total 
remodelação, tendo sido a área existente 
ampliada para mais de 11.000m², criando-se 
um auditório secundário, um café-concerto, 
uma sala de ensaios e um foyer de artistas, 
assim como espaços para serviços 
administrativos e os serviços técnicos. 
Reabriu portas em 1997. Atualmente tem 
dois auditórios, e um café concerto e 
restaurante localizados no 5º piso.

teatro nacional sÃo joÃo 

PRAçA dA bAtAlhA | 4000-102 PoRto
t (+351) 223 401 900
SEG-SÁb 14h00-19h00 | doM 14h00-17h00
WWW.tNSj.Pt

Edificado em 1910 sobre as ruínas do Real 
teatro, que ardeu em 1908, é um edifício 
clássico, com ornatos alegóricos à dor, 
bondade, ódio e amor. A fachada principal 
inspira-se na renovação do estilo luís xvi, 
que caracterizou os primeiros anos do 
século xx, nomeadamente em frança. da 
autoria de Marques da Silva, é um imóvel 
de interesse público. tem como principais 
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belver beta porto Hotel €€

RuA do AMiAl, 601-607
4200-062 PoRto
t (+351) 228 348 660 
hotElbEtAPoRto.bElvERhotElS.NEt

o hotel beta Porto, de 4 estrelas, está 
idealmente localizado entre o centro da 
cidade e as principais vias de acesso 
ao Parque da Cidade. os clientes podem 
usufruir gratuitamente da piscina interior 
aquecida, jacuzzi, sauna e banho turco.

Gallery Hostel €

RuA MiGuEl boMbARdA, 222
4050-377 PoRto
t (+351) 224 964 313
WWW.GAllERy-hoStEl.CoM

o Gallery hostel está situado no centro 
do Porto - Rua Miguel bombarda -, entre o 
quarteirão das artes e a vida noturna, numa 
área privilegiada, com os seus restaurantes 
gourmet, bares modernos, galerias de arte, 
lojas de design, estilistas e lojas vintage. 
Nesta área moderna e vibrante, o hostel 
disponibiliza também excursões gratuitas 
a alguns dos lugares mais emblemáticos 
do Porto.

Grande Hotel €€

RuA dE SANtA CAtARiNA, 197
4000-450 PoRto
tEl: (+351) 222 076 690
WWW.GRANdEhotElPoRto.CoM

inaugurado em 1880, o hotel está localizado 
no coração do Porto, na rua pedonal com 

maior densidade de lojas do centro. Não foi 
o primeiro hotel da cidade, mas é o mais 
antigo ainda em funcionamento, tendo 
modernizado os serviços, mas mantendo 
o charme de outros tempos. Alguns dos 
principais monumentos, igrejas, museus e 
teatros estão à distância de um tranquilo 
passeio a pé. os acessos ao hotel são 
bastante bons. o hotel possui 94 quartos, 
divididos por 61 quartos standard, 25 
quartos clássicos e 8 suites, todos não 
fumadores.

Hf féniX porto Hotel €€

RuA GoNçAlo SAMPAio, 282
4150-365 PoRto
t (+351) 226 071 800
WWW.hfhotElS.CoM

o hf fénix Porto é um hotel de quatro 
estrelas com uma localização imbatível. 
A poucos minutos estão a fundação de 
Serralves e a baixa da cidade. A alguns 
passos estão a Casa da Música, o Pavilhão 
Rosa Mota e jardins circundantes. À noite 
e nas ruas circundantes abundam as 
boas ofertas de restauração e animação 
noturna. disponibiliza internet wi-fi gratuito 
em todo o hotel.

Hf ipanema park €€€

RuA dE SERRAlvES, 124
4150-702 PoRto
t (+351) 225 322 121
WWW.hfhotElS.CoM/hfiPANEMAPARK

um hotel de cinco estrelas que oferece 
conforto, simpatia e qualidade. A recente 
renovação do hotel hf ipanema Park 

tornou-o um exemplo extraordinário de 
eficiência ambiental com reflexos positivos 
no conforto dos clientes. A sofisticação 
é um aspeto comum entre o ambiente 
dos quartos e os espaços sociais, com 
destaque para o bar panorâmico zenith 
lounge, com piscina e uma vista imbatível 
para a foz do douro.

Hf tuela Hotel €€

RuA ARq. MARquES dA SilvA, 200
4150-483 PoRto
t (+351) 226 004 747
WWW.hfhotElS.CoM/hftuElAPoRto

o hf tuela Porto adapta-se às reais 
necessidades dos seus hóspedes, 
oferecendo a mesma qualidade de serviço 
que os outros hotéis do grupo. localizado 
na boavista, conta com transportes à 
porta e está apenas a alguns passos da 
Casa da Música, do Pavilhão Rosa Mota, 
do Museu Soares dos Reis, assim como de 
um sem número de restaurantes de horário 
alargado e espaços de diversão noturna.

Hotel boa-vista €€

ESPlANAdA do CAStElo, 58 foz do douRo
4150-196 PoRto
t (+351) 225 320 020
WWW.hotElboAviStA.CoM
Único hotel localizado na zona da foz do 
douro. foi modernizado, não perdendo, no 
entanto, o charme dos edifícios antigos. 
dos quartos, inseridos na fachada 
orientada para Sul, e do seu restaurante-
esplanada instalado no terraço, obtêm-se 
vistas magníficas de rio e de mar. Possui 71 
quartos dos quais 3 suites.

alojamentos
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objetivos a criação e apresentação de 
espetáculos de teatro de vários géneros 
e a promoção do contacto regular dos 
públicos com as obras referenciais, 
clássicas e contemporâneas, do repertório 
dramático nacional e universal.
 

teatro sá da bandeira 

RuA dE SÁ dA bANdEiRA, 108 | 4000-427 PoRto
t (+351) 222 002 550
SEG-SÁb 00h00-23h59
WWW.tEAtRoSAdAbANdEiRA.Pt

Edifício inaugurado em 1877, passou a 
denominar-se teatro Sá da bandeira em 
1910. Sendo um espaço para todos, desde 
sempre mostrou grande ecletismo na sua 
programação, acompanhando os gostos 
dos portuenses, diversificando a sua oferta 
de espetáculos e combinando os diversos 
estilos de expressão teatral e musical.

torre dos clériGos 

RuA dE São filiPE dE NERy | 4050-546 PoRto
t (+351) 220 145 489
SEG-doM 09h00-19h00
WWW.toRREdoSClERiGoS.Pt

obra barroca, da autoria de Nicolau Nasoni, 
foi construída na primeira metade do 
século xviii. A torre é um dos monumentos 
mais emblemáticos da cidade do Porto. A 
vista panorâmica sobre a cidade e o rio 
douro, que se alcança do alto da torre, vale 
bem o esforço de subir a escadaria com 
cerca de 240 degraus. 
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Hotel intercontinental €€€

PRAçA dA libERdAdE,, 25
4000-322 PoRto
t (+351) 220 035 600
WWW.iNtERCoNtiNENtAl.CoM

inicialmente construído para ser o 
Convento de Santo Eloy, o edifício acabou 
por ser adquirido no séc. xix por Alberto 
Cardoso, que o concluiu. Popularmente 
conhecido pelo “Palácio das Cardosas”, é 
atualmente um hotel de charme da cadeia 
intercontinental, uma unidade de 5 estrelas 
que dispõe de 105 quartos, dos quais 
16 são suites, e dois restaurantes. Este 
edifício acolheu em tempos o café Astória, 
que agora renasce no mesmo local.

koolHouse porto €€

Av dA boAviStA, 911
4100-128 PoRto
t (+351) 964 760 363 
WWW.KoolhouSEhotEl.Pt

A Koolhouse é uma guest house 
recentemente inaugurada e situada 
na Avenida da boavista, junto à Casa 
da Música. Construída em 1940, a casa 
antiga está rodeada por um jardim. foi 
recentemente reconstruída e conta agora 
com 3 apartamentos, 5 quartos com 
capacidade para duas pessoas cada, e 
ainda 2 quartos extra numa área separada 
e com acesso direto ao jardim. Além de 
acesso gratuito à internet, a Koolhouse 
tem o seu jardim privativo para uso 
exclusivo dos hóspedes e, devido à sua 
localização, permite chegar facilmente ao 

aeroporto ou à baixa da cidade.

oporto eXcentric Hostel €

EStRAdA dA CiRCuNvAlAção, 13310
4460-286 MAtoSiNhoS
t (+351) 224 069 200
WWW.oPoRtoExCENtRiC.CoM

localizado próximo do Parque da Cidade 
e da praia, o oporto Excentric hostel é um 
hostel temático, com quartos decorados 
sobre vários pontos de interesse da cidade, 
tais como a fundação de Serralves, a Casa 
da Música, o Parque da Cidade, a Casa da 
Animação, a Estação de S. bento, o Café 
Majestic, o Ardina, etc. Possui aquecimento 
nos quartos, cozinha equipada, terraço 
com sofás no verão e pequeno-almoço 
self-service incluído. disponibiliza diversos 
serviços, como aluguer de bicicletas, carros 
e scooters; organização de visitas guiadas 
em Mini; passeios de barco; realização de 
aulas de surf e kitesurf, assim como outras 
atividades desportivas e de aventura (www.
oportocamps.com), e ainda proporciona 
descontos em algumas lojas de surf, museus, 
restaurantes, circuitos, etc.

oporto stories apartments €€

RuA dE SANtA CAtARiNA, 219
4000-450 PoRto
t (+351) 919 781 330 
WWW.oPoRtoStoRiESAPARtMENtS.CoM

os oporto Stories Apartments são 
apartamentos estúdio acolhedores, 
situados no centro da cidade do Porto, 
na principal rua comercial e muito 
perto do centro histórico da cidade. os 

apartamentos permitem ir a pé até ao 
Café Majestic, Coliseu do Porto, teatro S. 
joão, estação de S. bento, igreja e torre dos 
Clérigos, Avenida dos Aliados, Galerias de 
Paris e Ribeira. Com as principais estações 
de autocarro e com a estação de metro do 
bolhão muito perto, consegue facilmente 
aceder-se a partir do aeroporto.

oportocean Hostel €

EStRAdA dA CiRCuNvAlAção, 14044
MAtoSiNhoS
t (+351) 229 380 960 
WWW.oPoRtoCEAN.CoM

o oportocean hostel nasce da vontade de 
criar um espaço com um conceito inovador 
que permitirá aos hóspedes usufruir das 
belas praias do litoral norte português 
e ter, ao mesmo tempo, a possibilidade 
de descobrir os encantos da cidade do 
Porto e da cultura desta região. A apenas 
800 metros da praia e com o Parque da 
Cidade ao virar da esquina, possibilita a 
realização de várias atividades desportivas 
e culturais. A localização privilegiada 
permite aceder rapidamente ao centro da 
cidade do Porto.

parQue orbitur madalena €

RuA dE CERRo, 608
4405-736 vilA NovA dE GAiA
t (+351) 227 122 520
WWW.oRbituR.Pt/CAMPiNG-oRbituR-
MAdAlENA

Situado num pinhal, a 500m da praia da 
Madalena e a 10 Km do centro de Gaia, 
este parque, com um elevado padrão de 

qualidade, consegue aliar as vertentes praia, 
campo e cidade, e proporcionar-lhe umas 
boas férias. Para além das belas praias 
nortenhas, que se estendem ao longo do 
douro litoral, pode ainda visitar o Solar dos 
Condes de Campo belo, a igreja Matriz e 
a Casa Museu de teixeira lopes, em Gaia. 
Possui alojamentos, serviços comerciais 
de apoio e bons espaços desportivos e 
recreativos, incluindo piscinas. 

pensÃo favorita €

RuA dE MiGuEl boMbARdA, 267
4050-381 PoRto
t (+351) 913 904 635
WWW.PENSAofAvoRitA.Pt

Com uma mistura de mobiliário moderno 
e peças vintage, a favorita não é mais 
um hotel de design mas uma casa onde 
qualquer pessoa se pode sentir bem-vinda, 
graças à seleção detalhada de objetos 
e referências. Está localizada no centro 
histórico, entre o Palácio de Cristal, onde 
pode ser encontrada uma casa de provas 
de vinho do Porto, e o museu de Arte 
Soares dos Reis, na rua onde a maioria das 
galerias estão localizadas.

pilot desiGn Hostel & bar €

lARGo AlbERto PiMENtEl, 11
4050-588 PoRto
t (+351) 222 084 362 
WWW.PilothoStEl.CoM

o Pilot design hostel & bar é um hostel 
com três anos, localizado no centro 
histórico do Porto, a 5 minutos a pé do 
local reservado à arte, da zona noturna e 

das atrações principais da cidade. Conta 
com receção no piso térreo, sala de estar 
com bar privado e um confortável terraço. 
o Pilot design hostel & bar está apto a 
servir pequeno-almoço e proporcionar o 
melhor serviço e estadia a cerca de 70 
pessoas ao mesmo tempo, e tem ainda 
planos de atividades para o dia e noite, 
bem como descontos e staff apto a ajudar 
a planear a estadia na cidade. 

porto alive Hostel €

RuA dAS floRES, 138
4050-263 PoRto
t (+351) 220 937 693
WWW.PoRtoAlivEhoStEl.CoM
_
o Porto Alive hostel está localizado no 
centro da cidade, numa das ruas pedonais 
mais famosas da baixa. os acessos são 
fáceis e imediatos, com as estações de 
metro e de comboio de São bento apenas 
a 1 minuto de distância e a zona ribeirinha 
a 5 minutos a pé. Com um edifício todo 
recuperado e equipado, o Porto Alive 
hostel apresenta todas as condições para 
satisfazer os seus hóspedes.  

porto palácio conGress Hotel & spa €€€

AvENidA dA boAviStA, 1269
4100-130 PoRto
t (+351) 226 086 600
WWW.hotElPoRtoPAlACio.CoM

o Porto Palácio Congress hotel & SPA 
oferece uma vasta gama de serviços 
cinco estrelas, vocacionados para turismo 
de negócios e de lazer. 251 quartos (18 
suites), três restaurantes com sabores do 

mundo, uma garrafeira de referência, bar 
panorâmico, centro de congressos com 
onze salas de reuniões, business center, 
health club, SPA, cabeleireiro e espaço 
infantil garantem uma adequada resposta 
às mais distintas exigências e sublinham 
a integração deste hotel na prestigiada 
denominação ‘leading hotels of the World’.

portosense apartments €€

RuA doS MERCAdoRES, 3 RibEiRA
4050-375 PoRto
t (+351) 939 809 828
WWW.PoRtoSENSE.CoM

os apartamentos PortoSense, situados 
na Praça da Ribeira, junto ao Rio douro, 
oferecem a privacidade e o conforto 
ideal para quem se quer sentir em casa. 
o edifício do PortoSense, recentemente 
restaurado, é reconhecido facilmente pela 
magnífica fonte do século xviii, construída 
nos anos de 1780 e decorada com as 
Armas de Portugal. A localização é ideal 
para passear e conhecer a zona histórica 
portuense, com uma grande variedade de 
bares, restaurantes e tasquinhas mesmo 
ao lado.

rivoli cinema Hostel €

R. dR. MAGAlhãES lEMoS, 83
4000-332 PoRto 
t (+351) 220 174 634 / [+351) 968958637
WWW.RivoliCiNEMAhoStEl.CoM

o Rivoli Cinema hostel fica situado no 
centro histórico da cidade, perto da 
Avenida dos Aliados e a 1 minuto da 
paragem de metro. A partir daqui é possível 
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visitar as mais importantes referências 
do Porto, como as caves do vinho do 
Porto, a torre dos Clérigos, o museu de 
Serralves, a Casa da Música, ou desfrutar 
de um bom vinho num dos muitos bares da 
Ribeira. o Rivoli Cinema hostel é o primeiro 
hostel temático de Portugal, com doze 
quartos dedicados a filmes e realizadores 
carismáticos da história do cinema.

sHeraton porto Hotel & spa €€€

RuA tENENtE vAlAdiM, 146
4100-476 PoRto
t (+351) 220 404 000
WWW.ShERAtoNPoRto.CoM

localizado na mais recente zona de 
negócios da cidade, o Sheraton Porto 
hotel & Spa conjuga harmoniosamente o 
mármore, a madeira, o aço e o vidro nos 
diversos espaços do seu emblemático 
edifício de 12 andares, rodeado de 
árvores centenárias. dispõe de 266 
quartos e suites, um bar com ambientes 
diferenciados e um restaurante, o Porto 
Novo, com um conceito inovador de “Show 
Cooking” assente nas raízes da cozinha 
tradicional portuguesa. o hotel possui 
1750m² de espaço para conferências, 
reuniões e banquetes. Para os momentos 
de lazer e descontração dispõe ainda de 
um moderno e luxuoso spa.

tattva desiGn Hostel €

RuA CAtivo, 26-28
4000-160 PoRto
t (+351) 220 944 622 / (+351) 939 887 070
WWW.tAttvAdESiGNhoStEl.CoM

“tattva”, palavra sânscrita que significa 
“Elemento”, representa os cinco elementos 
que envolvem a vida: terra, Água, Ar, fogo 
e Céu. Partindo deste conceito, o tattva 
design hostel foca-se nas pessoas para 
lhes proporcionar uma experiência e 
uma estadia ótima. os detalhes foram 
cuidadosamente combinados para criar um 
novo nível de conforto e intimidade, bem 
como áreas comuns que proporcionam 
o convívio entre os hóspedes. os dois 
edifícios históricos recuperados, com uma 
vista privilegiada nos andares de cima, dão 
corpo a este hostel que fica no coração da 
baixa portuense.

book €€€

RuA dE Aviz, 10 | 4050-259 PoRto
t (+351) 917 953 387
SEG-doM 12h00-15h00 / 20h00-02h00
WWW.REStAuRANtEbooK.Pt

instalado no edifício da antiga Papelaria 
Aviz, o Restaurante book foi inaugurado 
em Agosto de 2011. Com um ambiente 
contemporâneo e cosmopolita, foi 
concebido sob o signo dos livros, tendo 
capacidade para cerca de 65 pessoas.

bufete fase €

RuA dE SANtA CAtARiNA, 147 | 4000-456 PoRto
t (+351) 222 052 118
SEG-SÁb 12h00-16h00 / 18h00-21h30 

Aberto desde 1984, este restaurante só 
serve francesinhas e há quem venha de 
longe para saborear esta especialidade 
típica do Porto. o espaço é pequeno e as 
francesinhas são confecionadas à frente 
dos comensais, que comem com os olhos 
antes mesmo de provarem o petisco.

cafeína €€€

RuA do PAdRão, 100 | 4150-557 PoRto
t (+351) 226 108 059
SÁb-quA 12h30-00h00 | qui-SEx 12h30-01h00
WWW.CAfEiNA.Pt

Concebido a partir do restauro de uma casa 
do início do século xx, a decoração sóbria e 
requintada tem, no entanto, o arrojo de uma 
arquitetura de interiores contemporânea, 
que se traduz num ambiente sofisticado e 
exclusivo, aliado a uma oferta gastronómica 

moderna, elegante e cosmopolita. um sítio de 
exceção com características únicas no Porto.

cantina 32 €€

RuA dAS floRES, 32 | 4050-262 PoRto
t (+351) 222 039 069
SEG 19h30-22h30 | tER-qui 12h30-22h30
SEx-SÁb 12h30-23h00
WWW.CANtiNA32.CoM

Cantina 32 é um restaurante com um 
ambiente descontraído, uma decoração 
urbana original e uma cozinha à base de 
pratos para picar e partilhar. há também 
refeições mais sofisticadas, sobremesas 
e até brunch. o design é simultaneamente 
cosmopolita e rústico, o que resulta numa 
atmosfera divertida e acolhedora.

casa d’oro €€

RuA do ouRo, 797 | 4150-553 PoRto
t (+351) 226 106 012
SEG-qui 12h30-14h30 / 20h00-23h00
SEx-doM 12h30-00h00
WWW.REStAuRANtECASANoStRA.CoM/
CASAdoRo/SitE

Restaurante de comida italiana, o Casa 
d`oro tem dois espaços amplos e distintos 
que se complementam, o ristorante 
e a pizzaria. o edifício fica situado na 
marginal do Porto, ficando na sombra da 
ponte da Arrábida, ao lado do rio douro. A 
arquitetura industrial, com assinatura de 
Edgar Cardoso, marca o seu estilo exterior 
e interior. A decoração é contemporânea, 
sóbria e de tons neutros. o ambiente do 
“ristorante” é mais formal em relação ao da 
pizzaria, mais descontraído. o terraço é um 

local magnífico, ideal para relaxar.

casa Guedes €

PRAçA doS PovoEiRoS, 130 | 4000 PoRto
t (+351) 222 002 874
SEG-SÁb 12h00-22h00

A Casa Guedes é uma referência pelas 
suas sandes de pernil. o pernil cozinhado 
segundo uma receita brasileira (e secreta!!!) 
é servido num pão de mistura semi-
aquecido, deliciando os que cada vez mais 
por lá passam. A acompanhar, é obrigatório 
um copo de vinho verde de baião.

clériGos vinHos & petiscos €€

RuA dAS CARMElitAS, 151 | 4050-161 PoRto
t (+351) 223 400 770
tER-qui 12h00-00h00 | SEx-SÁb 12h00-02h00 
doM 12h00-18h00
WWW.ClERiGoS.NEt

inaugurado no início de 2013, é um espaço 
informal e descontraído, que propõe 
o convívio à volta de uma seleção de 
petiscos e vinhos. Com sala interior e 
esplanada, pode escolher entre as tapas, 
as pizzas e sushi, ou uma grande variedade 
de iguarias que vão do leitão à picanha.  
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conGa €

RuA do boNjARdiM, 314 | 4440-452 PoRto
t (+351) 222 000 113 / (+351) 969 637 441
SEG-tER 09h00-00h00
quA-SÁb 09h00-02h00 | doM 11h30-00h00
WWW.CoNGA.Pt

Restaurante de petiscos com mais de 35 
anos de história. Serve bifanas, codornizes, 
cachorros, prego no pão, sopa, caldo verde 
e papas de sarrabulho, tudo condimentado 
com molho especial. Atendimento rápido e 
preço simpático.

daterra €€

RuA MouziNho dA SilvEiRA, 249
4050-421 PoRto
t (+351) 223 199 257 / (+351) 910 348 711
SEG-doM 12h00-23h30
WWW.dAtERRA.Pt

o daterra é um restaurante vegetariano 
com refeições saudáveis e deliciosas, e 
que funciona com o conceito de buffet. 
depois de ter nascido em Matosinhos, 
chegou agora à baixa do Porto com preços 
fixos para almoço e jantar, e está aberto 
também durante a tarde. As opções são 
variadas e preparadas com produtos 
preferencialmente bio, sempre frescos, 
para garantir que cada refeição seja 
sempre um prazer saudável. 

dona maria preGaria €

RuA dE CEutA, 63 
t (+351) 223 271 112
SEG-SÁb 12h00-00h00
WWW.doNAMARiAPREGARiA.CoM

depois de famalicão, a dona Maria Pregaria 
chega ao Porto com sete pregos e oito 
hambúrgueres. os pregos vão do lombo de 
novilho simples até à carne de javali com 
compota de pimentos. os hambúrgueres 
também são vários e podem ser 
acompanhados de batata frita com 
queijo ralado ou chips de batata-doce. 
o ambiente é descontraído e o espaço 
enche com facilidade.

lado b €€

RuA PASSoS MANuEl, 190 | 4000-382 PoRto
SEG-qui 09h00-23h30
SEx-SÁb 09h00-01h30
t (+351) 222 014 269
WWW.lAdobCAfE.Pt

Apostando na cervejaria, onde a 
francesinha em pão “crocante” está 
assumida como A MElhoR fRANCESiNhA 
do MuNdo ®, também as saladas, os 
hambúrgueres com abacaxi, os crepes 
e ainda o Melhor bolo de Chocolate do 
Mundo (o original de Carlos braz lopes) 
já fazem a delícia dos clientes habituais. 
No bar há caipirinhas, long-drinks, mojitos, 
uma variada seleção de gins, sangria 
e cerveja nacional e estrangeira, com 
destaque para as populares Super bock, 
Chimay, Erdinger e franziskaner.

muncHie - tHe burGer kitcHen €

PRAçA filiPA dE lENCAStRE, 183
4000-407 PoRto
t (+351) 916 165 486
SEG-doM 12h00-02h00
WWW.fACEbooK.CoM/MuNChiEbK

uma ótima sugestão para uma refeição 
ligeira mas saborosa. um restaurante 
de hambúrgueres em plena baixa da 
cidade. Sob a responsabilidade de Pedro 
Moura bessa, a cozinha deste espaço 
pretende ser simultaneamente de autor e 
descontraída, especializada na confeção dos 
hambúrgueres mais suculentos, servidos no 
pão e com batatas fritas, num espírito slow-
-food. o espaço é pequeno mas acolhedor e 
no exterior existe uma agradável esplanada 
debruçada sobre a praça.

n’o mercado (Hard club) €€

RuA iNfANtE d. hENRiquE, 95 | 4050-252 PoRto
t (+351) 220 101 186
tER-doM 11h00-20h00
WWW.hARd-Club.CoM

localizado no Mercado ferreira borges, 
importante edifício da arquitetura do ferro 
oitocentista, atualmente classificado 
como imóvel de interesse Público. Palco 
multidisciplinar, tem como ambição 
proporcionar o contacto com a arte em 
todas as suas manifestações, desde 
música, artes cénicas, artes plásticas, 
cinema, publicações e literatura, a 
atividades socioculturais, workshops 
e conferências, formação, gravação e 
atividades turísticas. Possui salas de 
espetáculos para grandes eventos, 
estúdios de gravação, esplanada interior e 
exterior, lounge, livraria, discoteca e loja de 
merchandising.

pedro lemos restaurante €€€

RuA PAdRE luíS CAbRAl, 974 | 4150-459 PoRto
t (+351) 220 115 986

tER-doM 12h30-15h00 / 19h30-23h00
WWW.PEdRolEMoS.NEt

No coração da foz velha, a casa antiga foi 
recuperada com uma decoração sóbria. o 
restaurante serve os sabores tradicionais 
portugueses, recriados pelo chefe Pedro 
lemos. As refeições são transformadas em 
verdadeiras experiências gastronómicas. 
Com menos tempo, pode experimentar-se 
a hora do chá e das guloseimas ou explorar 
os petiscos e a magnífica garrafeira.

piZZa & drinks €€

RuA SANtA tERESA, 6 | 4050-537 PoRto
t (+351) 915 510 345
SEG 19h30-00h00
tER-qui 12h30-15h00 / 19h30-00h00
SEx-SÁb 12h30-15h30 / 19h30-02h00
WWW.PizzAdRiNKS.CoM

Em plena baixa portuense, no centro da 
“movida” noturna, o Pizza & drinks/Casa 
da baixa ocupa um prédio centenário, 
reabilitado para alojamento e com o 
Pizzaria/bar no R/C. Ambiente chill out, 
decoração descontraída e colorida, com 
almofadas e muitas velas.  A especialidade 
são as pizzas, várias e para todos os gostos. 
de destacar a Pizza da Casa chamada 
“Pizza&drinks” que, para além da receita 
exclusiva, vem acompanhada de um shot 
de limoncello. outras especialidades, estas 
relativas aos “drinks”, são os mojitos, as 
caipirinhas e as já famosas sangrias da 
casa.

reitoria €€

RuA SÁ dE NoRoNhA, 33 | 4050-526 PoRto

t (+351) 927 608 628
SEG-doM 12h00-00h00
WWW.REitoRiA.Pt

Situado numa casa do século xix do 
centro histórico do Porto, o restaurante 
Reitoria distingue-se pela variedade, 
qualidade e frescura dos seus produtos. 
Esta acolhedora casa abre das 12 às 24 
para servir as melhores sandes focaccia 
e carnes grelhadas da cidade. o espaço é 
confortável e o ambiente informal. 

sandinHa €

MERCAdo boM SuCESSo, | PoRto
t (+351) 914 216 937
SEG-qui 11h00-23h00 / SEx-SÁb 11h00-24h00
doM 11h00-23h00
WWW.SANdiNhA.Pt

dois amigos decidiram transformar a 
famosa francesinha numa refeição de 
comer à mão. Para já, existem duas 
versões: a tradicional leva carne assada, 
fiambre, mortadela, linguiça, queijo e 
o famoso molho e a da horta é mais 
simples, com tomate, cogumelos frescos, 
cebola caramelizada e queijo. A carta 
é minimalista, convidando a visitar os 
restantes espaços disponíveis no renovado 
e cosmopolita Mercado do bom Sucesso.

snack-bar GaZela – cacHorrinHos da 
batalHa €

tRAvESSA CiMo dE vilA, 4 | 4000-171 PoRto
t (+351) 222 054 869
SEG-SEx 12h00-22h30
Pt-Pt.fACEbooK.CoM/SNACK-bAR-GAzElA-CA
ChoRRiNhoS-dA-bAtAlhA-141164275959366

o Snack-bar Gazela é uma tasca antiga do 
Porto, famosa pelos seus cachorrinhos. 
Servidos em pão fino, cortado aos 
pedaços pequenos, com salsicha fresca 
picante e queijo no meio, os cachorrinhos 
são absolutamente deliciosos. Parte da 
experiência em ir ao Gazela consiste em 
ver de perto como estes são feitos, para 
além de observar os clientes que lá vão. 
É possível conhecer pessoas oriundas de 
vários pontos da cidade e de diferentes 
estratos sociais. todos são fãs dos 
cachorrinhos.

solar do moinHo de vento €€

RuA SÁ NoRoNhA, 81 | 4050 PoRto
t (+351) 222 051 158 / (+351) 914 021 897
SEG-qui 12h00-15h30 / 19h00-22h00
SEx-SÁb 12h00-15h30 / 19h00-22h00
doM 12h00-15h30
WWW.SolARMoiNhodEvENto.CoM

o Solar do Moinho de vento, situado 
na baixa portuense, é um espaço que 
privilegia a qualidade dos pratos típicos 
portugueses. Acolhedor e com um 
ambiente simpático, este restaurante 
possui um menu de grande variedade, 
sempre com as inigualáveis confeções 
de peixe fresco e carnes escolhidas, não 
faltando as famosas tripas à Moda do 
Porto, o tão apreciado Arroz de Cabidela e 
uma deliciosa Sopa de Peixe.

venHam mais 5 (a casa dos preGos) €

RuA SANto ildEfoNSo, 219 | 4000-470 PoRto
tER-qui 12h00-22h30
SEx-SÁb 12h00-23h00 
doM-SEG 12h00-22h00
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t (+351) 222 010 734

um prego no pão de lombo de boi com 
queijo da Serra é a novidade oferecida 
pelo restaurante venham mais 5. Com 
uma decoração “à moda do Porto”, da qual 
fazem parte obras da galeria Geraldes da 
Silva, o restaurante destaca-se também 
pelas sobremesas caseiras, tipo gourmet, 
pelo camarão e pelo vinho verde da região.

armaZém do cHá

RuA joSÉ fAlCão, 180 | 4050-315 PoRto
t (+351) 914 780 865
tER 22h00-04h00 | quA-SEx 22h00-06h00
SÁb 16h00-06h00
WWW.ARMAzEMdoChA.Pt

Situado em plena baixa do Porto, num 
edifício do século xix onde em tempos 
funcionou uma fábrica de torrefação. o 
espaço aproveita alguns elementos das 
antigas instalações industriais e combina 
uma decoração de estilo rústico com 
mobiliário retro recuperado. Com três 
andares, o Armazém do Chá distribui-se por 
diferentes áreas: sala de estar com sofás 
confortáveis, cafetaria para tomar um chá 
ou uma refeição leve, wine bar com vinho a 
copo, pista de dança, palco para concertos 
e zona para exposições.

bonaparte baiXa

Pç. GuilhERME G. fERNANdES, 40 |  4050-150 PoRto
t (+351) 220 962 852
SEG-doM 17h00-02h00
WWW.boNAPARtEPoRto.NEt

desde 1977 que é um dos spots obrigatórios 
da cidade, na zona da foz. Agora, leva 
a tradição à baixa do Porto em formato 
pub, onde tudo é pensado ao pormenor, 
até a luz, quente e intimista.  Por lá, vai 
encontrar as mesmas boxes de madeira 
feitas à medida, mas também o tradicional 
balcão do pub. As cervejas, portuguesas e 
estrangeiras, à pressão ou à garrafa, fazem 
parte da lista, bem como várias opções 
de petiscos, num ambiente descontraído 
e com espaço para relaxar, sentado, a 
conversar com os amigos.

bop

R. dA fiRMEzA, 575 | 4000-121 PoRto
t (+351) 222 001 732
SEG 12h30-01h00 | tER-qui 10h00-01h00
SEx-SÁb 10h00-02h00
WWW.boP.Pt

A sensação de conforto é instantânea 
no espaço forrado a madeira de um lado 
ao outro, com pouco mais de meia dúzia 
de mesas, bancos altos ao balcão e 
um sofá. filipe Ribeiro pegou em 3.500 
discos de vinil e levou-os para o novo boP 
Café. há sempre um disco a tocar, mas o 
cliente pode ouvir o que quiser num dos 
três postos de escuta individuais do bar, 
ao mesmo tempo que pede um café, um 
copo de vinho ou uma das muitas cervejas 
estrangeiras. outra das coisas novas que 
o espaço traz à baixa é a diversidade 
de formas de servir café. Para comer, há 
menus de pequeno-almoço, com bagels, 
cereais, iogurte e sumos naturais.

café au lait

RuA GAlERiAS dE PARiS, 46 | 4050-150 PoRto
t (+351) 222 025 016
SEG-SÁb 11h30-02h00
Pt-Pt.fACEbooK.CoM/AulAit.CAfE

o Café au lait está instalado num edifício 
antigo. o seu horário de funcionamento 
alargado faz dele um ponto de encontro 
incontornável a qualquer hora do dia, entre 
conversas à volta de um café, um chá 
relaxante ao fim da tarde ou para começar 
a noite da melhor forma, sempre ao som de 
uma seleção musical de bom gosto.

candelabro

RuA dA CoNCEição, 3 | 4050-215 PoRto
t (+351) 966 984 250
SEG-SEx 10h30-02h00 | SÁb 14h00-02h00 
doM 14h30-00h00
CAfECANdElAbRo.bloGSPot.CoM

Renovado em 2009, encontra-se situado 
numa antiga loja alfarrabista de 1952, e 
está decorado com estantes de livros, 
principalmente sobre cinema e fotografia, 
teatro ou artes plásticas, disponíveis para 
consulta e para venda. o espaço interior 
foi recuperado de forma a respeitar o seu 
carácter original: chão com mosaicos 
pretos e brancos, mesas e cadeiras 
de outros tempos, harmoniosamente 
misturados com candeeiros de design 
moderno e com a parede iluminada atrás 
do balcão, preenchida com prateleiras de 
garrafas com bebidas coloridas. Ambiente 
acolhedor com música calma e uma 
iluminação ténue.

casa do livro

RuA GAlERiAS dE PARiS, 85 | 4050-284 PoRto
t (+351) 912 958 284
doM-qui 21h30-03h00 | SEx-SÁb 21h30–04h00
WWW.CASAdolivRo.Pt

um bar na baixa do Porto que já foi a 
conhecida livraria Casa do livro. Agora 
remodelado, este espaço herdou da 
antiga casa o nome e os livros que se 
espalham pelas várias salas do bar. Mas 
onde antes havia só livros, agora também 
são servidos cocktails, escuta-se música 
ao vivo, assiste-se a peças de teatro e 
performances. A decoração oscila entre 
o moderno e o clássico. Aqui, o gosto 
pelo pormenor é cultivado: as clássicas 
cadeiras forradas de tecido verde e 
dourado, o piano no centro de uma das 
salas, os grandes armários que albergam 
os livros e a vénus de boticelli a olharem 
pelo espaço.

bares
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clube 3c

RuA CâNdido doS REiS, 18 | 4050-151 PoRto
t (+351) 222 018 247 / (+351) 925 783 152
SEG-qui 12h00-02h00 | SEx-SÁb 12h00-04h00 
WWW.ClubE3C.Pt 

Situado na área dos Clérigos, o clube 3C é 
um restaurante que se transforma em bar 
por volta da meia-noite. bar cosmopolita 
com um look trendy e um conceito que 
gira em torno da ideia de renovação, 
reutilização e construção. À entrada, um 
andaime é utilizado para cabine de dj e um 
gigante contentor de mercadorias é usado 
como balcão.

era uma veZ no porto

RuA dAS CARMElitAS, 162, 1º | 4050-161 PoRto
t (+351) 222 622 240 / (+351) 914 376 801
SEG-SÁb 21h30-02h00
WWW.ERAuMAvEzNoPoRto.CoM

localizado no primeiro andar de um 
edifício antigo, junto à livraria lello, possui 
um ambiente urbano e acolhedor, com 
destaque para uma varanda com vista 
para a torre dos Clérigos e para a Praça 
dos leões. Agradável para um café ou chá 
à tarde, transforma-se em bar com dj noite 
dentro, assente, sobretudo, num estilo 
indie rock. Numa sala contígua está a loja 
Gira discos, dedicada ao vinil, aos Cd’s e 
aos livros.

Galerias de paris

RuA GAlERiA dE PARiS, 56 | 4050-284 PoRto
t (+351) 222 016 218
SEG-doM 08h30-04h00 
WWW.fACEbooK.CoM/REStAuRANtEGAlERi
AdEPARiS

localizado numa das ruas de maior 
movimento do Porto, Galerias de Paris é 
um restaurante bar onde anteriormente 
funcionava um armazém de tecidos. hoje 
é um dos mais bonitos bares/restaurantes 
do Porto, com um enorme bar, mesas de 
madeira, piano e prateleiras cheias de 
antigos objetos de todos os tipos.

Gare porto

RuA dA MAdEiRA, 182 | 4000-330 PoRto
t (+351) 222 017 512
SEx-SÁb 23h00/06h00
WWW.GAREPoRto.CoM

Na baixa do Porto, junto à estação 
de S. bento, que deu inspiração para 
o nome, o Gare Club é um dos principais 
pontos de referência na noite da invicta 
desde a sua abertura, em abril de 2008. 
Ambiente underground, sublinhado 
pelo átrio em granito, pela disposição 
da sala (como dois túneis que 
se ligam por uma arcada que serve 
como artéria do espaço).

maus Hábitos

RuA PASSoS MANuEl, 178, 4º | 4000-382 PoRto
t (+351) 222 087 268
SEG-SEx 12h30-15h00
quA-doM 22h00-02h00 | SEx-SÁb 22h00-04h00
WWW.MAuShAbitoS.CoM

local que visa a integração de públicos 
heterogéneos em ambientes urbanos, 
explorando novos caminhos na produção 
de conteúdos artísticos. Ambiente informal 
onde a vertente da intervenção cultural 
é um dos pontos fortes. Com um salão 
nobre de 160m² e uma sala de espetáculos 
com 100m², é um espaço dedicado a 
eventos musicais. Ao longo dos 10 anos 
de funcionamento, comemorados em 2011, 
recebeu mais de 1600 concertos, desde a 
sua abertura, em Abril de 2008. 

museu d’avÓ

tv. dE CEdofEitA, 54-56 | 4050-449 PoRto
t (+351) 933 130 382
SEG-SÁb 20h00-04h00 
Pt-Pt.fACEbooK.CoM/MuSEu-d-Avó-37555
2592544141/

os pedidos são assinalados a lápis num 
bloco de notas que também faz as vezes 
de lista. o espaço é acolhedor, tem poucas 
mesas e muitas “velharias”, e objetos de 
outros tempos expostos um pouco por 
todo o lado.

passos manuel

RuA PASSoS MANuEl, 137 | 4000-385 PoRto
t (+351) 222 058 351
SEG-SEx 08h00-19h00
SÁb 09h00-13h00 / 14h00-18h00
WWW.PASSoSMANuEl.NEt

um bar, sala de concertos e espetáculos 
ao vivo que anima as noites do Porto. 
um sítio alternativo com um charme 
proveniente do estilo Arte Nova do antigo 
bar do cinema.

pitcH club

RuA dE PASSoS MANuEl, 34-38 | 4000-381 PoRto
t (+351) 222 012 349
SEx-SÁb 00h00-06h00
WWW.fACEbooK.CoM/Club.PitCh

inaugurado em setembro de 2006. o 
espaço é amplo e divide-se em dois pisos. 
o rés-do-chão está reservado à discoteca, 
ao estilo dos clubes londrinos. No piso de 
cima funciona o bar. durante o dia também 
funciona como cafetaria e serve refeições 
leves.

plano b

RuA CâNdido doS REiS, 30 | 4050-151 PoRto
t (+351) 222 012 500
tER-quA 22h00-02h00 | qui 22h00-04h00
SEx-SÁb 22h00-06h00
WWW.PlANobPoRto.NEt

inaugurado em 2007, o Plano b é um 
espaço com múltiplas vertentes que 
pretende dinamizar a zona da baixa, 

criando um novo foco de cultura e 
animação. Com decoração de estilo retro 
e um ambiente eclético e dinâmico, o 
Plano b tornou-se já um dos espaços de 
eleição da noite portuense. dividido em 
dois pisos, tem em cima uma cafetaria 
e uma zona para exposições, e em baixo 
diversas salas aproveitadas para as mais 
variadas iniciativas. os eventos que acolhe 
vão desde exposições de artes plásticas, 
design e arquitetura, tertúlias e workshops, 
até teatro, concertos ao vivo e ciclos de 
cinema. durante a semana a cafetaria está 
aberta durante a tarde, existindo internet 
wireless gratuita.

2016 | NoS PRiMAvERA SouNd 2016 | NoS PRiMAvERA SouNd

bares bares



compras
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cdv tubitek

PRAçA d. joão i, 31 | 4000-295 PoRto
t (+351) 222 034 132
SEG-SEx 10h00-20h00
SÁb 10h00-13h30 / 14h30-19h30 
WWW.tubitEK.Pt

A mítica loja de discos da cidade do Porto 
está de regresso, com todos os álbuns que 
interessam, das novidades aos clássicos. 
todos os novos lançamentos, bem como 
raridades e uma cuidada e extensa secção 
de vinil. 

louie louie - loja de discos

RuA do AlMAdA, 307 | 4050-039 PoRto
t (+351) 222 010 384
SEG-SÁb 10h30-13h30 / 14h30-19h00
WWW.louiElouiE.biz

Na louie louie é possível encontrar o 
disco mais raro ou as últimas novidades 
dos sons menos comerciais. Situada no 
epicentro de lojas alternativas no centro da 
cidade, dedica-se mais ao vinil e Cd’s em 
segunda mão, às promoções e aos “nice 
prices”, mantendo um enorme catálogo de 
dvd’s musicais e filmes. 

matéria prima

RuA dA PiCARiA, 84 | 4050-477 PoRto
t (+351) 222 019 070
SEG-SÁb 14h00-20h00
WWW.MAtERiAPRiMA.Pt

uma espécie de local de culto que merece 
a atenção de quem busca constantemente 
novos sons e experiências, entre uma 

exclusiva e selecionada oferta de Cd’s e 
vinil, mas também revistas, livros, dvd’s, 
tudo ligado ao mundo da música. Envolto 
numa dinâmica mais alargada, está 
também ligado a concertos e artistas 
que têm passado pela cidade nos últimos 
anos, e procura promover eventos em 
parceria com outros espaços culturais.

a vida portuGuesa

RuA GAlERiA dE PARiS, 20, 1º | 4050-162 PoRto
t (+351) 222 022 105
SEG-SÁb 10h00-20h00 | doM 11h00-19h00
WWW.AvidAPoRtuGuESA.CoM

loja especializada em artigos genuínos e 
deliciosos produtos de criação portuguesa. 
Perfumaria, papelaria, livraria, mercearia, 
drogaria, artesanato, brinquedos: o que 
de melhor se faz em Portugal. No primeiro 
andar, no topo de uma grandiosa escadaria, 
apresenta-se um espaço amplo onde se 
destacam prateleiras antigas de 20 metros 
e mesas compridas de madeira onde 
os produtos são expostos num cenário 
perfeito, acabado de chegar do passado, 
mas que continua a marcar as atuais 
gerações. 

comer e cHorar por mais

RuA foRMoSA, 300 | 4000-248 PoRto
t (+351) 222 004 407 / (+351) 916 641 607
SEG-SÁb 09h00-19h30
Pt-Pt.fACEbooK.CoM/CoMER-E-ChoRAR-
PoR-MAiS-497677416982244/

fundada em 1912, esta casa já foi papelaria, 
casa de cafés e chás, e mercearia. É loja 
de produtos alimentares de luxo desde 
o início da década de 70. Num ambiente 
do princípio do século xx, apresenta 
vinhos do Porto (alguns deles de coleção), 
champanhes, queijos, presuntos, enchidos, 
azeites, mel e compotas. 

livraria timtim por timtim 

RuA dA CoNCEição, 27-29 | 4050-215 PoRto
t (+351) 222 011 083 / (+351) 938 615 339
WWW.tiMtiMPoRtiMtiM.CoM.SAPo.Pt

Entrar na livraria “timtim por timtim”, no 
Porto, é como entrar num mundo diferente. 
É uma livraria dedicada exclusivamente 
à comercialização de bd antiga, com um 
mundo composto por figuras de Asterix e 
obelix, carros do Agente 007 ou livros da 
coleção Salgari. Por entre estes objetos 
avista-se a figura, com um metro de altura, 
de um jovem com uma cara redonda e um 
cabelo laranja, acompanhado por um cão, 
um fox terrier branco.

lobo taste

lARGo dE S. doMiNGoS, 20 | 4050-545 PoRto
t (+351) 222 017 102
SEG-doM 10h00-20h00
WWW.lobotAStE.CoM

Paulo lobo, um dos designers de interiores 
mais reputados em Portugal, criou, com a 
sua mulher Paula, uma loja de objetos de 
design oriundos do seu projeto comum de 
recuperação e reinvenção do artesanato 
tradicional no nosso país, sem nunca 
esquecer as suas raízes e originalidade. 
A lobo taste, loja de artesanato 
contemporâneo. 

mercearia das flores

RuA dAS floRES, 110 | 4050-263 PoRto
t (+351) 222 083 232
SEG-qui 10h30-20h00 | SEx-SÁb 10h30-22h00
doM 13h00-22h00

WWW.MERCEARiAdASfloRES.CoM

A Mercearia das flores é uma loja de 
comércio tradicional português onde 
se podem encontrar queijos, compotas, 
enchidos, bolachas artesanais, mel, 
marmeladas, vinhos, cervejas, vinagres, 
entre muitos outros produtos regionais, 
biológicos, de origem conhecida e com 
sabores caseiros.

oficina - café criativo

RuA dA toRRiNhA, 151 | 4050-611 PoRto
t (+351) 222 010 009
tER-qui 10h00-14h00 / 15h00-19h00
doM 10h00-14h00 / 15h00-17h00
WWW.ofiCiNACC.Pt

A oficina – Café Criativo é um espaço 
irreverente que conjuga um atelier 
criativo com a reciclagem de mobiliário e 
a produção de joalharia contemporânea, 
lado a lado com uma galeria, uma loja de 
produtos nacionais selecionados e um 
agradável café. 

QuarteirÃo das artes

RuA MiGuEl boMbARdA
CENtRo CoMERCiAl boMbARdA, 285
CoCKtAil Molotof, 452
KiNG KoNG, 419

A pouco e pouco, criou-se na Rua Miguel 
bombarda um núcleo cultural que partiu 
do desejo inicial de concentrar na 
mesma rua as diversas Galerias de Arte 
Contemporânea da cidade e que hoje 
abrange já as mais diversas áreas, pela 
adesão de diversos espaços comerciais 
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ligados à Arte e à Cultura, que se foram 
associando ao projeto e que participam 
ativamente nos eventos coletivos 
organizados assiduamente. Pelo menos 
seis vezes por ano, com uma periocidade de 
sensivelmente um mês e meio, 15 Galerias 
de Arte Contemporânea, localizadas na 
Rua Miguel bombarda e nalgumas artérias 
adjacentes, inauguram simultaneamente 
exposições de artistas plásticos nacionais 
e internacionais. A proximidade de todas 
as galerias constitui um enorme pólo de 
atração para os amantes das artes.

tHe yelloW boat

RuA Rui bARboSA, 21 | 4150-641 PoRto
t (+351) 226 102 235 / (+351) 917 552 678
SEG 15h00-19h00
tER-SÁb 11h00-13h00 / 15h00-19h00
WWW.thEyElloWboAtStoRE.CoM

the yellow boat store é uma loja onde 
podemos encontrar uma vasta gama de 
produtos de moda, mobiliário, decoração 
e iluminação. Para quem tem um estilo 
de vida descontraído e aprecia objetos 
originais e surpreendentes criados a partir 
da reciclagem e reaproveitamento de 
materiais. 

GodZilla surf’s cool

Av. GENERAl NoRtoN dE MAtoS, 4450-208 
MAtoSiNhoS
t (+351) 931 692 605
SEG-doM 09h00-18h00
WWW.SuRfS-Cool.CoM

Ao serviço do Surf desde 2003, a Godzilla 
Surf´s Cool – Escola de Surf é um projeto 
cujo principal objetivo se centra no ensino 
e divulgação do Surf como modalidade 
desportiva que é por excelência. Sedeada 
em Matosinhos, na Avenida General Norton 
de Matos, a Godzilla Surf´s Cool tem como 
filosofia base proporcionar aos seus 
alunos uma ajuda profissional com um 
alto padrão de qualidade, induzida por 
uma equipa credenciada, experiente e 
altamente motivada.

surf traininG scHool

viA do CAStElo do quEijo, EdifíCio 
tRANSPARENtE, lojA 7 | 4100-429 PoRto 
t (+351) 937 585 791
SÁb-doM 10h30-18h00 | SEG-tER 09h00-18h00
quA 09h00-20h00 | qui-SEx 09h00-18h00
WWW.SuRftRAiNiNGSChool.bloGSPot.CoM

organismo desportivo, reconhecido pela 
federação Portuguesa de Surf, que se 
dedica ao ensino da prática do surf. tem 
como áreas de atuação aulas práticas 
e teóricas, filmadas e fotografadas, a 
preparação física e técnica específica 
necessária à prática da modalidade, bem 
como a preparação de atletas para alta 
competição, a promoção dos valores de 
‘desportivismo’, particularmente entre as 
camadas mais jovens.

surfaventura

Av. GENERAl NoRtoN dE MAtoS, 379
4450-208 MAtoSiNhoS
t (+351) 229 372 237 
SEG-doM 10h00-17h00
WWW.SuRfAvENtuRA.CoM

A Escola surfaventura está inscrita na 
federação Portuguesa de Surf e possui 
todas as licenças das entidades oficiais 
para o exercício da sua atividade. desde 
2003 que fornece aulas de Surf e 
bodyboard, tanto a alunos particulares, 
como a grupos de alunos. A partir de 2012, 
passou a ter também aulas e alugueres 
de Stand-up-Paddle (Sup) e Windsurf, e 
alugueres de Skimboard, Skate e Carro-à-
vela.
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aleGriaride porto

RuA dA AlEGRiA 140A
t (+351) 967 564 910
AR-RENtASCootER.CoM

um serviço de aluguer de scooters na 
baixa do Porto com experiência em 
passeios e informações locais para 
garantir a melhor experiência na cidade. 
A AlegriaRide está pronta para lhe dar as 
melhores sugestões, orientações e dicas 
que só os locais conhecem. de baixo 
custo, simples e rápido. Combinando 
profissionalismo e experiência no setor 
do turismo, proporciona uma experiência 
que transcende o puro serviço de aluguer 
e distingue-se pelas sugestões locais e 
rotas à medida de cada um. 

bluedraGon porto city tours 

Av. GuStAvo EiffEl, 280 | 4000-278 PoRto
t (+351) 222 022 375 / (+351) 912 562 190
AbR-out (SEG-doM) 10h00-14h00 / 15h00-19h00
Nov-MAR (SEG-doM) 09h00-13h00 / 14h00-18h00 
WWW.bluEdRAGoN.Pt

A bluedragon ajuda os seus visitantes a 
chegarem aos locais que mais ninguém 
conhece. É a melhor maneira de ver 
mais, com menos tempo. uma forma 
fácil, divertida e ecológica de conhecer a 
cidade, com a melhor orientação de um 
guia intérprete nacional, 100% divertimento 
e 0% co2. ficará surpreendido ao visitar 
locais desconhecidos até por muitos 
portuenses, mas sem perder as principais 
atrações históricas.

fold n’visit

RuA AlfERES MAlhEiRo, 139 | 4000-057 PoRto
t (+351) 220 997 106 / (+351) 915 316 999
SEG-doM 10h00-19h00
WWW.foldNviSit.CoM

Aluguer de bicicletas urbanas, itinerários 
turísticos, acessórios e manutenções.

l&l rent a bike

lARGo São doMiNGoS, 13, 1º | 4050-545 PoRto
t (+351) 223 251  722
SEG-doM 10h00-19h00
WWW.loPESRENtAbiKE.Wix.CoM/PoRto

A l&l Rent a bike é a mais recente loja 
de aluguer de bicicletas da baixa do 
Porto, com várias opções femininas e 
masculinas com 18 mudanças, para ajudar 
com os declives e geografia inclinada da 
cidade. Permite a melhor experiência da 
beira rio até à praia. localizada no coração 
do centro histórico, faz regularmente 
promoções com oferta de uma hora ou dia 
de aluguer. 

livinG tours

RuA MouziNho dA SilvEiRA, 352 | 4050-418 PoRto
t (+351) 228 320 992
SEG-doM 09h00-19h00
WWW.liviNGtouRS.Pt

dispõe de aluguer de bicicletas pelo valor 
de 12€, mediante o pagamento de uma 
caução de 100€.

porto tours

RuA ClubE doS fENiANoS,  25 | 4000-172 PoRto
t (+351) 223 393 472 / (+351) 939 552 340
SEG-doM 10h00-19h00
WWW.PoRtotouRS.CoM

dispõe de aluguer de bicicletas, por um 
período mínimo de uma hora, com preços 
que variam entre os 5€ e os 12,50€ e 
mediante uma caução de 50€. 

tuktour porto

CAvES dE GAiA, PoRto
t (+351) 917 232 661
WWW.tuKtouRPoRto.CoM

Propõe um passeio ao longo da margem 
do rio douro em tuk-tuk elétrico, 
acompanhado por um guia especializado. 
uma forma original e divertida de apreciar 
a vista na marginal, num veículo silencioso, 
confortável e não poluente.

pancHo tours

RuA do AlMAdA, 315 PoRto,
t (+351) 915 947 146
WWW.PANChotouRS.CoM/touRS-PoRto

todos os dias a Pancho organiza visitas 
a pé pela cidade. No fim, cada um paga 
ao guia o valor que quiser. de manhã é 
explorada a parte histórica e ribeirinha da 
cidade enquanto à tarde a tour passa por 
lugares mais culturais e românticos. há 
ainda pub crawl todas as noites para os 
mais destemidos e visitas organizadas às 
caves do vinho do Porto.

porto eXit Games

Pç. GuilhERME GoMES fERNANdES, 53, 1ºf 
4050-293 PoRto 
t (+351) 933 443 756 | (+351) 914 884 883
SEG-SEx 14h30-00h00
SÁb-doM 10h30-00h00 
WWW.PoRtoExitGAMES.CoM

o Porto Exit Games convida equipas de 2 
a 5 pessoas a usar o pensamento lógico 
e a trabalhar em equipa para resolver um 
mistério e conseguir escapar a tempo. 
Enquanto investigadores privados, têm 60 
minutos para invadir o escritório secreto 
do suspeito nas caves do vinho do Porto e 
encontrar provas que permitam resolver o 
mistério. Conseguem sair a tempo?

2016 | NoS PRiMAvERA SouNd 2016 | NoS PRiMAvERA SouNd

outras suGestõesaluGueres / passeios



contactos

aeroporto francisco sá carneiro
PEdRAS RubRAS | 4470-558 MAiA, PoRto
t (+351) 229 432 400 
WWW.AERoPoRtodoPoRto.CoM.Pt

autocarros (stcp)
Av. fERNão dE MAGAlhãES, 1862, 13º 
4350-158 PoRto
t (+351) 225 071 000 / 808 200 166
WWW.StCP.Pt

bombeiros
bAtAlhão SAPAdoRES boMbEiRoS
RuA dA CoNStituição, 1418 | 4250-161 PoRto 
t (+351) 225 073 700

boMbEiRoS voluNtÁRioS do PoRto
RuA RodRiGuES SAMPAio, 145 | 4000-425 PoRto 
t (+351) 222 008 481 

boMbEiRoS voluNtÁRioS PoRtuENSES
RuA dAS CRuzES, 580 | 4100-191 PoRto
t (+351) 226 151 800

cÂmara municipal do porto
Pç. GENERAl huMbERto dElGAdo, 266
4000-286 PoRto 
t (+351) 222 097 000
SEG-tER-qui-SEx 09h00-17h00
quA 09h00-20h00
WWW.CM-PoRto.Pt

caminHos de ferro (cp)
t (+351) 808 208 208 / (+351) 707 210 220
WWW.CP.Pt 

EStAção dE CAMPANhã
lARGo dA EStAção | 4300-173 PoRto

EStAção dE São bENto
Pç. AlMEidA GARREtt | 4000-069 PoRto

cruZ vermelHa
RuA NoSSA SENhoRA dE fÁtiMA, 106-138
4050-425 PoRto
t (+351) 226 006 353 / (+351) 226 006 353
 
 
emerGência
NÚMERo EuRoPEu dE EMERGêNCiA - 112

Hospitais
SANto ANtóNio
lARGo PRof. AbEl SAlAzAR | 4099-001 PoRto
t (+351) 222 077 500
 

São joão
AlAMEdA PRof. hERNâNi MoNtEiRo
4200-319 PoRto
t (+351) 225 512 100

infokiosk
6h00-24h00 

metro do porto
AvENidA fERNão dE MAGAlhãES, 1862, 7º
4350-158 PoRto
t (+351) 225 081 000 
WWW.MEtRodoPoRto.Pt

polícia
PSP - (+351) 222 006 821 
GNR - (+351) 223 399 600 
GNR bRiGAdA fiSCAl - (+351) 223 394 960
GNR - bRiGAdA tRâNSito - (+351) 223 399 760
PolíCiA MuNiCiPAl - (+351) 226 198 260
PolíCiA judiCiÁRiA - (+351) 225 088 644
PolíCiA MARítiMA - (+351) 222 070 970 /
(+351) 916 352 954
SEf - (+351) 228 330 200

posto de turismo
CENtRo
RuA ClubE doS fENiANoS, 25 | 4000-172 PoRto 
t (+351) 223 393 472
Nov-AbR 09h00-19h00
MAi-out 09h00-20h00
AGo 09h00-21h00

SÉ (toRRE MEdiEvAl)
CAlçAdA dE d. PEdRo PitõES, 15 | 4050-269 PoRto
t (+351) 223 393 472
Nov-AbR 09h00-19h00 
MAi-out 09h00-20h00

iPoiNt AliAdoS (quioSquE)
RuA SAMPAio bRuNo C/ Pç. dA libERdAdE
t (+351) 223 393 472 
Nov-AbR - SEG-SEx 09h30-17h00
MAi-out - SEG-doM 09h30-18h30

iPoiNt CAMPANhã (bilhEtEiRAS)
EStAção dE CoMboio dE CAMPANhã
lARGo dA EStAção | 4300-173 PoRto
t (+351) 223 393 472
juN-out - SEG-doM 10h00-18h00

 iPoiNt RibEiRA
PRAçA dA RibEiRA | 4050-513 PoRto
t (+351) 22 339 34 72
MAi-SEt - SEG-doM 10h00-19h00 
out - SEG-doM 10h00-18h00

taXis do porto
tRAvESSA MoNtE S. joão, 260 | 4200-408 PoRto
t (+351) 225 073 900
WWW.RAditAxiS.Pt
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funicular dos Guindais – parQue da cidade
Percurso – 10,1 Km (Aprox. 1 hora)

a. funicular dos Guindais > b. Cais da Ribeira

c. Centro Social Paroquial de São Nicolau 

d. Alfândega Nova > e. Museu do vinho do Porto

f. Museu do Carro Elétrico do Porto

G. jardim do Passeio Alegre > H. Esplanada do Castelo

i. Avenida brasil > j. jardim da Avenida de Montevideu

k. Sea life > l. Edifício transparente

m. Estrada Circunvalação > n. Parque da Cidade

casa da música – parQue da cidade
Percurso – 6,5 Km (Aprox. 35 min.)

a. Casa da Música > b. Galeria Alvarez

c. Avenida da boavista

d. Galeria Sousa Cardoso Arte Contemporânea lda.

e. Castelo do queijo > f. Edifício transparente

G. Estrada Circunvalação > H. Parque da Cidade

jardim da boavista – parQue da cidade
Percurso – 8 Km (Aprox. 45 min.)

a. jardim da boavista > b. Casa da Música

c. Avenida da boavista

d. Avenida Marechal Gomes da Costa

e. fundação de Serralves

f. Praça do império > G. Avenida brasil

H. jardins da Avenida de Montevideu > i. Sea life

j. Surf training School > k. Estrada Circunvalação

l. Parque da Cidade

senHor de matosinHos – parQue da cidade
Percurso – 4,1 Km (Aprox. 25 min.)

a. Senhor de Matosinhos, Comércio de leixões

b. Mercado de Matosinhos

c. jardim Senhor do Padrão > d. Godzilla Surf’s Cool

e. “lais da Guia”, Restaurante/bar > f. Surfaventura

G. Estrada Circunvalação > H. Parque da Cidade

cidade ciclável
tRAjEtoS

rua do ouro – parQue da cidade
Percurso – 6,5 Km (Aprox. 40 min.) 

a. Rua do ouro

b. Avenida brasil

c. Avenida Montevideu

d. Estrada Circunvalação 

e. Parque da Cidade

av. enG. Gustavo eiffel – parQue da cidade
Percurso – 10,1 Km (Aprox. 1 hora)

a. Avenida Engenheiro Gustavo Eiffel

b. Rua infante dom henrique > c. Rua Nova Alfândega

d. viaduto do Cais das Pedras > e. Rua do ouro

f. Rua Sobreiras > G. Rua Passeio Alegre

H. Avenida brasil > i. Avenida Montevideu 

j. via do Castelo do queijo > k. Estrada Circunvalação

l. Parque da Cidade

sHeraton porto – parQue da cidade
Percurso – 5,8 Km (Aprox. 35 min.)

a. Sheraton Porto > b. Avenida da boavista

c. Galeria Sousa Cardoso Arte Contemporânea lda.

d. Castelo do queijo > e. Edifício transparente

f. Estrada Circunvalação > G. Parque da Cidade

rua cedofeita – parQue da cidade
Percurso – 8 Km (Aprox. 47 min.)

a. Rua Cedofeita > b. largo do Priorado

c. Rua Ricardo Severo > d. Avenida da boavista

e. via do Castelo do queijo 

f. Estrada Circunvalação > G. Parque da Cidade




