


—

B&B PORTO CENTRO €

PRAÇA DA BATALHA, 32-34, 4000-101 PORTO

TEL: (+351) 220 040 700

WWW.HOTELBB.PT

—

Em pleno coração da baixa portuense, 
o Hotel B&B Porto Centro conta com 
bons acessos rodoviários e é servido 
por todo o tipo de transportes,
sendo, assim, ideal para todo o tipo 
de viajantes, venham em turismo ou 
trabalho. A unidade no Porto marca
a estreia da marca B&B em Portugal, 
que na Europa conta já com mais 
de 230 hotéis. Disponibiliza wi-fi
gratuito, pequeno-almoço buffet 
e estacionamento privado. A receção 
é 24h e o pagamento é feito na chegada. 
Com inúmeras preocupações ambientais, 
apresenta-se ainda como um hotel 
não fumador, usando equipamentos 
com eficiência energética.

—

DIXO’S HOSTEL €

RUA MOUZINHO DA SILVEIRA, 72, RIBEIRA

TEL: (+351) 222 444 278

WWW.DIXOSOPORTOHOSTEL.COM

—

O Dixo’s Hostel está instalado num 
edifício do séc. XIX, classificado pela 
UNESCO como Património Mundial. 
Foi recuperado e restaurado, respeitando 
toda a sua originalidade. Está Situado 
no coração do centro histórico do Porto, 
Junto ao Rio douro, à Ribeira, às caves 
do vinho do Porto e aos mais belos 
e importantes monumentos da cidade. 
A zona envolvente disponibiliza ainda 
restaurantes, bares, o Hard Club, 
o Palácio das Artes, o Palácio da Bolsa, 
passeios turísticos nos barcos rabelos, 
esquadra de Polícia, parque 
de estacionamento, comércio, etc.

—

GALLERY HOSTEL €

RUA MIGUEL BOMBARDA, 222, 4050-377 PORTO

TEL: (+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 vida 
noturna. Esta é uma área privilegiada, 
com os seus restaurantes gourmet, bares 
modernos, galerias de arte, lojas de 
design, estilistas e lojas vintage. É uma 
área moderna e vibrante, com um fluxo 
interminável de atividade. É o local ideal 
para ver uma outra face do Porto. 
Para que possa aproveitar a sua estadia, 
o nosso staff levá-lo-á em excursões 
gratuitas a alguns dos lugares mais 
emblemáticos do Porto e mostra-lhe 
os segredos do distrito das artes.

—

MAGNÓLIA PORTO HOTEL €

AVENIDA RODRIGUES DE FREITAS, 387, 

4000-422 PORTO

TEL: (+351) 222 014 150

WWW.MAGNOLIAHOSTEL.COM

—

Instalada num edifício renovado, 
com um ambiente intimista e relaxado 
que transmite conforto. Dispõe de 
quatro quartos duplos e três do tipo 
dormitório,todos equipados com casa 
de banho, cozinha completa, sala lounge 
e receção disponível 24 horas. Inclui 
pequeno-almoço, dispõe de internet 
sem fios grátis, bar e um agradável 

jardim para relaxar e conviver.

—

OPORTO EXCENTRIC HOSTEL €

ESTRADA EXTERIOR DA CIRCUNVALAÇÃO, 13310, 

4460-286 MATOSINHOS

TEL: (+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. Possuem aquecimento 
nos quartos, cozinha equipada, 
terraço com sofás no verão 
e pequeno-almoço self-service incluído. 
Disponibilizam 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
 proporcionam descontos em algumas 
lojas de surf, museus, restaurantes, 
circuitos, etc.

ALOJAMENTO

ALOJAMENTOS 

B&B PORTO CENTRO € 

DIXO’S HOSTEL €

GALLERY HOSTEL €

MAGNÓLIA PORTO HOTEL €

OPORTO EXCENTRIC HOSTEL €

PENSÃO FAVORITA €

POETS HOSTEL €

NINE HOSTEL €

FÉNIX HOTEL €€

GRANDE HOTEL €€

HOTEL DA BOA VISTA €€

ROSA ET AL TOWNHOUSE €€

TUELA HOTEL €€

HOTEL INTERCONTINENTAL €€€

IPANEMA PARK €€€

PORTO PALÁCIO €€€

SHERATON PORTO HOTEL €€€

TIARA PARK ATLÂNTICO €€€

RESTAURANTES

BUFET FASE €

CASA GUEDES €

CONGA €

O CÃO QUE FUMA €

POSTIGO DO CARVÃO €

AL FORNO - BAIXA €€ 

BUGO ART BURGUERS €€

CASA D’ORO €€

CUFRA €€

RESTAURANTE DE SERRALVES €€

17ª RESTAURANTE BAR €€    

BOOK €€€

CAFEÍNA €€€

SHIS RESTAURANTE €€€

BARES

ARMAZÉM DO CHÁ

BONAPARTE 

CAFÉ AU LAIT

CANDELABRO

CASA DE-LÓ

CASA DO LIVRO

CLUBE 3C

CONTAGIARTE

ERA UMA VEZ NO PORTO

GALERIAS DE PARIS

GARE PORTO

MAUS HÁBITOS

MUSEU D’AVÓ

PASSOS MANUEL

PITCH CLUB

PLANO B

ALUGUER DE BICICLETAS / 

SEGWAYS / TUK-TUKS ELÉTRICOS

BLUE DRAGON

I LOVE MY BIKE 
LIVING TOURS

PORTO TOURS

TUK TOUR PORTO

DESPORTO

GODZILA SURF’S COOL

SURF AVENTURA

SURF TRAINING SCHOOL

YOGA VITAMINES

LOCAIS A VISITAR

AVENIDA DOS ALIADOS 

CAFÉ MAJESTIC

CASA AMARELA

CASA DA MÚSICA

CASA DE SERRALVES

COLISEU DO PORTO

CULTURGEST PORTO 

ESTAÇÃO DE S. BENTO

HARD CLUB

JARDIM BOTÂNICO

LIVRARIA LELLO

MERCADO DO BOLHÃO

MIRADOURO DO PASSEIO DAS VIRTUDES

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

DE SERRALVES

MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS

PONTE D. LUÍS I

RIBEIRA

RIVOLI TEATRO MUNICIPAL

TEATRO SÁ DA BANDEIRA

TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO 

TORRE DOS CLÉRIGOS

ONDE COMPRAR MÚSICA

JOJO’S

LOUIE LOUIE / EMBAIXADA LOMOGRÁFICA

MATÉRIA PRIMA

ONDE COMPRAR OUTROS 

ARTIGOS

A VIDA PORTUGUESA

COMER E CHORAR POR MAIS

FLUXIA

LIVRARIA TIMTIM POR TIMTIM

LOBO TASTE

MARC JACOBS

POR VOCAÇÃO

QUARTEIRÃO DAS ARTES

WRONG WEATHER

CONTACTOS

BOMBEIROS DO PORTO

POLÍCIA DO PORTO

POSTO DE TURISMO - SÉ DO PORTO
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—

PENSÃO FAVORITA €

RUA MIGUEL BOMBARDA, 267, 4050-381 PORTO

TEL: (+351) 220 134 157

WWW.PENSAOFAVORITA.PT

_

Este hotel está localizado num edifício 
histórico restaurado no centro da cidade 
do Porto. O hotel dispõe de acesso 
gratuito à Internet, de instalações 
para massagens e de um terraço 
ensolarado. Os luminosos e espaçosos 
quartos da Pensão Favorita combinam 
uma decoração contemporânea 
e mobiliário em estilo retro. Todos
os quartos têm uma pequena área 
de estar e casa de banho privada. 
Alguns prolongam-se por varandas 
com vista panorâmicas. Os hóspedes 
podem saborear uma fusão de cozinha
portuguesa e continental no restaurante, 
o qual serve pequeno-almoço, almoço 
e jantar. O barda Pensão propõe 
bebidas refrescantes e snacks ligeiros. 
Uma mostra de produtos de designer 
está em exposição no piso térreo 
e na receção da Pensão Favorita.

—

POETS HOSTEL €

RUA CALDEIREIROS, 261, 4050 PORTO

TEL: (+351) 223 324 209

WWW.OPORTOPOETSHOSTEL.COM

—

Localizado na cidade do Porto, o Oporto 
Poets Hostel é composto por 2 edifícios 
a 25 metros um do outro. O hostel 
apresenta modernos dormitórios 
com casas de banho partilhadas, 
uma televisão de ecrã plano e acesso 
Wi-Fi gratuito. O 1º edifício inclui cacifos 
e quartos com acesso eletrónico. 
O 2º edifício é uma casa mítica com um 
bonito jardim e vistas esplêndidas do 
centro da cidade e do rio. Os hóspedes 
podem começar o seu dia com o buffet 
de pequeno-almoço gratuito, ou preparar 

as suas refeições na cozinha comum. 
A receção, disponível 24 horas 
por dia, é partilhada pelos 2 edifícios 
e o hostel tem uma biblioteca onde 
os hóspedes podem relaxar. Roupa 
de cama gratuita e um serviço 
de lavandaria também estão disponíveis.

—

WINE HOSTEL €

CAMPO DOS MÁRTIRES DA PÁTRIA, 52, 

4050-366 PORTO

TEL: (+351) 222 013 167

WWW.WINEHOSTEL.PT

—

Hostel temático inspirado no Vinho 
do Porto. Desde a categoria de vinho, 
que marca a diferença entre os pisos 
(Ruby, Tawny e Pink & White), 
ao nome e decoração dos quartos 
com base na produção, envelhecimento, 
armazenamento, a cor e a doçura, 
pode-se encontrar a história do Vinho 
do Porto exposta por todo o Hostel, 
com excelentes imagens da região 
do Douro. Dispõe de 10 quartos, 
8 dos quais com casa de banho privativa, 
e de uma sala com varandas para 
o Jardim da Cordoaria.

—

FÉNIX HOTEL €€

RUA GONÇALO SAMPAIO, 282, 4150-365 PORTO

TEL: (+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.

—

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.

—

HOTEL DA BOA VISTA €€

ESPLANADA DO CASTELO, 58, 4150-196 PORTO

TEL: (+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.

—

ROSA ET AL TOWNHOUSE €€

RUA DO ROSÁRIO, 233, 4050-524 PORTO

TEL: (+351) 916 000 081

WWW.ROSAETAL.PT

—

Situada na zona artística do Porto, 
no bairro das galerias de arte, 
a Rosa Et Al não é um hotel típico. 
Inaugurada em 2012, oferece alojamento 
numa casa no centro da cidade, 
em seis suites espaçosas e elegantes, 
com decoração contemporânea. 
O projeto de recuperação arquitetónica 
do edifício, da autoria de Emanuel 
de Sousa, promovido pela Bed and 
Bruncha Collection, foi distinguido 
com o prémio Respect for Architecture, 
Porto 2012, da Ordem dos Arquitetos.

—

TUELA HOTEL €€

RUA ARQ. MARQUES DA SILVA, 200, 

4150-483 PORTO

TEL: (+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
e dedicando a mesma atenção ao cliente, 
mesmo na Ala Sul do HF Tuela Porto, 
onde os preços são irresistíveis. 
A Internet Wi-Fi é gratuita e está
disponível em todo o hotel. 
O hotel está localizado na Boavista 
com transportes à porta e a apenas 
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 INTERCONTINENTAL €€€

PRAÇA DA LIBERDADE, 25, 4000-322 PORTO

TEL: (+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. Caraterísticas: 
Estacionamento, Ar condicionado, 
Restaurante, Centro de fitness, 
Sauna/Spa,Instalações para reuniões 
e eventos, TV satélite / Pay TV.

—

IPANEMA PARK €€€

RUA DE SERRALVES, 124, 4150-702 PORTO

TEL: (+351) 225 322 100

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.

—

PORTO PALÁCIO €€€

AVENIDA DA BOAVISTA, 1269, 400-130 PORTO

TEL: (+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

2013 OPTIMUS PRIMAVERA SOUND



deste hotel na prestigiada denominação 
‘Leading Hotels of the World’.

—

SHERATON PORTO HOTEL €€€

RUA TENENTE VALADIM, 146, 4100-476 PORTO

TEL: (+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.

—

TIARA PARK ATLÂNTICO €€€

AVENIDA DA BOAVISTA, 1466, 4100-114 PORTO

TEL: (+351) 226 072 500

WWW.TIARA-HOTELS.COM

—

Localizado na zona de negócios 
da Avenida da Boavista, dispõe de 232 
quartos dos quais 40 são suites. 
A decoração elegante e os materiais 

sofisticados, utilizados nos acessórios 
decorativos, criam um ambiente 
de tranquilidade e harmonia.

RESTAURANTES

—

BUFETE FASE €

RUA DE SANTA CATARINA 1143, 4049.050 PORTO

TEL: (+351) 222 052 118

SEG-SÁB 12:00-21:30 

WWW.BUFETEFASE.PAI.PT

—

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.

—

CASA GUEDES €

PRAÇA DOS POVOEIROS, 130, 4000 PORTO

TEL: (+351) 222 002 874

—

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.

—

CONGA €

RUA DO BONJARDIM, 314, 

SANTO ILDEFONSO, PORTO

TEL: (+351) 222 000 113

SEG-TER 09:00-24:00 / QUA-SÁB 09:00-02:00

DOM 11:30-24:00

WWW.CONGA.PT

—

Restaurante de petiscos com mais 
de 35 anos de história. Serve bifanas 
(1.95€), codornizes, cachorros, 
prego no pão, sopa, caldo verde 
e papas de sarrabulho, tudo 
condimentado com molho especial. 
Atendimento rápido e preço simpático.

—

O CÃO QUE FUMA €

RUA DO ALMADA, 405, 4050-039 PORTO

TEL: (+351) 222 059 340

SEG-SEX 12:00-14:30 / 19:00-22:00

SÁB 19:00-22:00

—

Restaurante com decoração simples, 
a pender para o rústico, com ementa 
dedicada à cozinha internacional 
e um ambiente informal.Especialidades: 
Cordon Bleu; Lombinhos com molho três 
pimentas; Lombinhos à moda Zurique.

—

POSTIGO DO CARVÃO €

RUA DA FONTE TAURINA, 24, 4050-269 PORTO

TEL: (+351) 222 004 539

TODOS OS DIAS 12:00-15:00 / 19:00-02:00

WWW.POSTIGODOCARVAO.WEBS.COM

—

Localizado no Centro Histórico, 
com uma decoração típica e rústica. 
Cozinha baseada na gastronomia 
tradicional portuguesa. Música ao vivo 
à sexta-feira, sábado, e vésperas 
de feriado e à semana para grupos 
superiores a 10 pessoas.Especialidades: 
Tripas à moda do Porto; arroz de 
marisco; Posta à Mirandesa; Bacalhau 
com broa; Polvo Assado no forno; 
Feijoada de lagosta; Peixes frescos.

—

AL FORNO - BAIXA €€

RUA RODRIGUES SAMPAIO, 156, 4000-424 PORTO

TEL: (+351) 222 021 049

SEG-QUI 12:00-15:00 / 19:00-24:00

SÁB 12:30-16:00 / SEX-SAB 19:30-02:00

DOM 12:30-16:00 / 19:00-23:00

WWW.ALFORNOBAIXA.COM

—

Situado na baixa do porto e aberto 
desde Fevereiro de 2008, é um espaço 
moderno, onde impera o design 
e o branco, tanto nos candeeiros 
que pendem do teto, como no balcão 
e cadeiras. Entre a cozinha italiana 
e portuguesa, aqui tanto pode 
degustar-se uma pasta como polvo 
assado no forno.

—

BUGO ART BURGUERS €€

RUA MIGUEL BOMBARDA, 598, 4050-379 PORTO

TEL: (+351) 226 062 179

SEG-QUI 12:00-15:00 / 19:30-24:00

SEX-SÁB 12:00-15:00 / 19:30-02:00

WWW.BUGO.COM.PT

—

Tendo o Hambúrguer como tema central, 
o menu foi inspirado em gastronomia 
internacional, conjugando sempre 
com a essência da cozinha portuguesa. 
Personalizado com peças inovadoras 
da Artista Catarina Machado, caracteriza-
se como sendo um espaço confortável, 
descontraído e sofisticado, onde 
predominam os tons da madeira e azul-
claro. Nos dias de sol tem a oportunidade 
de usufruir da esplanada, a única na zona 
pedonal da rua Miguel Bombarda.

—

CASA D’ORO €€

RUA DO OURO, 797, 4150-553 PORTO

TEL: (+351) 226 106 012

TODOS OS DIAS 12:30-14:30 / 20:00-23:00

WWW.RESTAURANTECASANOSTRA.COM/

CASADORO

—

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 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.

—

CUFRA €€

AVENIDA DA BOAVISTA, 2504, 4100-119 PORTO

TEL: (+351) 226 172 715

TER-DOM 12:00-02:00

WWW.CUFRA.PT

—

Sendo um dos primeiros restaurantes 
e marisqueiras da cidade do Porto, 
é um dos pontos de referência da boa 
mesa da região e uma das catedrais 
das famosas Francesinhas. O ambiente 
é familiar, agradável e informal.

—

RESTAURANTE DE SERRALVES €€

RUA DE D. JOÃO DE CASTRO, 210, 4150-417 PORTO

TEL: (+351) 226 170 355

SEG-SEX 12:00-19:00 SÁB-DOM 10:00-19:00 

WWW.SERRALVES.PT

_

Situado no edifício do Museu
de Arte Contemporânea de Serralves, 
tem uma vista privilegiada sobre 
o Parque. Todos os dias há buffet 
completo ao almoço. Um terraço 
com esplanada permite desfrutar 
da magnífica paisagem envolvente 
sobre o Parque de Serralves, 
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—

BONAPARTE

AVENIDA DO BRASIL, 130, 4150-151 PORTO

TEL: (+351) 226 188 404

TODOS OS DIAS 19:00-02:00

WWW.BONAPARTEPORTO.NET

—

Bar mítico da Invicta com mais 
de 30 anos, onde o espírito alternativo 
se mantém ao longo das décadas. 
Quem por lá passa acaba por voltar, 
quer pela excelente decoração, 
ao estilo britânico, pela simpatia 
do seu staff ou por ser um dos raros 
locais onde se pode saborear não só 
as melhores cervejas, como também 
os melhores whiskys, cocktails ou um 
bom vinho ao copo. Destaque para 
as cervejas estrangeiras, whiskys, vinhos, 
cocktails, petiscos, especialidades 
alemãs, tostas e pregos.

—

CAFÉ AU LAIT

RUA GALERIAS DE PARIS, 45, 4050-284 PORTO

TEL: (+351) 222 025 016

SEG-SÁB 11:30-02:00

—

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

TEL: (+351) 966 984 250

SEG-SEX 10:00-02:00 SÁB 21:00-02:00 

CAFECANDELABRO.BLOGSPOT.COM

—

Renovado em 2009, encontra-se 
situado numa antiga loja alfarrabista 
de 1952, e 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 pela parede iluminada atrás do balcão 
preenchida com prateleiras de garrafas 
com bebidas coloridas. Ambiente 
acolhedor com música calma 
e uma iluminação ténue.

—

CASA DE LÓ

TRAVESSA DE CEDOFEITA

TEL: (+351) 933 619 615

SEG-QUI 12:00-02:00 SEX 12:00-02:00

SÁB 14:00-02:00

—

A Casa de Ló, que em Dezembro 
de 2008 ocupou o rés-do-chão da antiga 
fábrica da Margaridense na baixa 
do Porto, é café, casa de chá e bar. 
Continua a vender o doce que aqui 
se confecionou e vendeu entre 1880 
e o início do século XXI, o Pão-de-ló de 
Margaride (a 16€ o quilo ou 1,3€ a fatia).

—

CASA DO LIVRO

RUA GALERIAS DE PARIS, 85, 4050-284 PORTO

TEL: (+351) 222 025 101

SEG-QUI 17:00-04:00

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.

—

CLUBE 3C

RUA CÂNDIDO DOS REIS

TEL: (+351) 222 018 247

SEG-QUA 12:00-02:00 QUI-SÁB 12:00-04:00 

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. 

uma referência singular da paisagem 
em Portugal.

—

17º RESTAURANTE BAR €€

RUA DO BOLHÃO, 223, 4000-112 PORTO

TEL: (+351) 223 401 617

DOM-QUA 12:30-15:00 / 19:30-22:30

QUI-SÁB 12:30-15:00 / 19:30-23:00

WWW.HOTELDOMHENRIQUE.PT

—

Localizado nos dois últimos andares 
do Hotel Dom Henrique Downtown, 
e com decoração da autoria de Paulo 
Lobo, o 17º Restaurante & Bar oferece-lhe 
a possibilidade de desfrutar de uma vista 
deslumbrante sobre a Cidade do Porto 
enquanto experimenta uma cozinha 
refinada, com sabores do Mediterrâneo 
ou da cozinha tradicional Portuguesa 
preparada pela equipa chefiada 
por Alexandre Rosa. 

—

BOOK €€€

RUA DE AVIZ, 10, 4050-259 PORTO

TEL: (+351) 917 953 387

SEG-DOM 12:00-15:00 / 19:30-02:00

WWW.RESTAURANTE-BOOK.COM

—

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.

—

CAFEÍNA €€€

RUA DO PADRÃO, 100, 4150-557 PORTO

TEL: (+351) 226 108 059

SÁB-QUA 12:30-18:00 / 19:30-00:30

QUI-SEX 12:30-18:00 / 19:30-01:30

WWW.CAFEÍNA.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.

—

SHIS RESTAURANTE €€€

PRAIA DO OURIGO – ESPLANADA DO CASTELO, 

4150-196 PORTO

TEL: (+351) 226 189 593

TODOS OS DIAS 10:00-03:00

WWW.SHISRESTAURANTE.COM

—

Restaurante decorado por Paulo Lobo e 
com cozinha liderada pelo chefe António 
Vieira, inspirado nos modernos conceitos 
de restaurante de fusão. Aqui é possível 
partilhar uma saborosa refeição japonesa 
com cozinha internacional confecionada 
de forma requintada e sustentada 
numa carta de vinhos de nível superior. 
Especialidades: Kataifi de camarão com 
molho de coentros e lima; Nicho de 

chevre gratinado, coulis de pimento 
e pimenta do reino; Tosta de ananás 
com gambas e abacate.

BARES

—

ARMAZÉM DO CHÁ

RUA DE JOSÉ FALCÃO, 180, 4050-315 PORTO

TEL: (+351) 222 444 223

TER-SÁB 21:30-04:00

WWW.ARMAZEMDOCHA.COM

—

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.
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À entrada um andaime é utilizado para 
cabine de Dj e um gigante contentor 
de mercadorias é usado como balcão. 

—

CONTAGIARTE

RUA DE ÁLVARES CABRAL

TEL: (+351) 222 000 682

SEG 16:00-20:00 TER-SÁB 16:00-02:30

WWW.CONTAGIARTE.PT

—

Espaço alternativo e multidisciplinar, 
que alia a componente de bar à 
dimensão artística e cultural, instalado 
num edifício do fim do séc XIX. 
Criado em 2003 pela Acaro 
(uma associação cultural sem fins 
lucrativos), acolhe concertos, 
exposições, peças de teatro ou 
workshops, e é também um dos “spots” 
incontornáveis da noite portuense. 
Tem dois estúdios (um deles com 
anfiteatro), um centro de documentação 
e audiovisuais, um café-concerto, 
uma galeria, uma oficina e um jardim.

—

ERA UMA VEZ NO PORTO

RUA DAS CARMELITAS, 162, 1º, 4050-161 PORTO

TEL: (+351) 222 622 240

SEG-QUI 21:30-02:00 SEX-SÁB 21:30-03:00

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 DA GALERIA DE PARIS

TEL: (+351) 934 210 792

SEG-QUI 09:00-02:00 SEX-SÁB 09:00-03:00

—

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

—

GARE PORTO

RUA DA MADEIRA

TEL: (+351) 222 017 512

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), pela escassa 
iluminação e pela bola de espelhos 
ao fundo de uma das salas.

—

MAUS HÁBITOS

RUA DE PASSOS MANUEL

TEL: (+351) 222 087 268

QUA-DOM 22:00-02:00

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. 
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), pela escassa iluminação 
e pela bola de espelhos ao fundo 
de uma das salas.

—

MUSEU D’AVÓ

TRAVESSA DE CEDOFEITA, 54-56 PORTO

TEL: (+351) 933 130 382

SEG-SÁB 20:00-04:00

—

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, 4000-382 PORTO

TEL: (+351) 222 058 351

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

TEL: (+351) 222 012 349

WWW.PITCH-CLUB.COM

—

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

TEL: (+351) 222 012 500

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.

—

BLUEDRAGON 

AV. GUSTAVO EIFFEL, 280, 4000-278 PORTO

TEL: (+351) 222 022 375

WWW.BLUEDRAGON.PT

—

A Bluedragon ajuda os seus visitantes
a chegar aos locais que mais ninguém 
conhece. É a melhor maneira 
de ver mais, com menos tempo. 
Uma forma fácil, divertida e ecológica 
de conhecera cidade, com a melhor 
orientação de um Guia Interprete 
Nacional, 100% divertimento e 0% co2. 
Ficará surpreendido ao visitar locais 
desconhecidos até por muitos 
Portuenses, mas sem perder 
as principais atrações históricas.

—

I LOVE MY BIKE

RUA DA GALERIA DE PARIS

SEG-SEX 09:00-19:00

_

Dispões de aluguer de bicicletas 
gratuito, durante um dia, mediante 
o pagamento de uma caução de 50€.

—

LIVING TOURS

RUA NOVA DA ALFÂNDEGA

SEG-SEX 09:00-19:00

WWW.LIVINGTOURS.PT

_

Dispõe de aluguer de bicicletas, durante 
um dia, pelo valor de 12€ mediante 
o pagamento de uma caução de 100€.

ALUGUER DE BICICLETAS/
SEGWAYS / TUK-TUKS ELÉTRICOS
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—

PORTO TOURS

TORRE MEDIEVAL–CALÇADA D. PEDRO PITÕES, 15, 

4050-269 PORTO

SEG-DOM 10:00-19:00

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€. 

—

TUK TOUR PORTO

CAVES DE GAIA, PORTO

TEL: (+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.

DESPORTO

—

GODZILLA SURF’S COOL

AV. GENERAL NORTON DE MATOS, MATOSINHOS, 

4450 MATOSINHOS

TEL: (+351) 931 692 605

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. Procuramos desta forma 
providenciar uma formação desportiva 
que tem como principais destinatários 
as crianças, os jovens e os adultos.

—

SURFAVENTURA

AV. GENERAL NORTON DE MATOS

TEL: (+351) 229 372 237 

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. 
Estamos abertos durante todo o ano! 
Desde 2003, que fornece aulas de Surf 
e Bodyboard tanto a alunos particulares, 
como a grupos de alunos. A partir 
de 2012, passaram a ter também aulas 
e alugueres de Stand-Up-Paddle (Sup) 
eWindsurf e alugueres de Skimboard, 
Skate e Carro-à-Vela.

—

SURF TRAINING SCHOOL

ESPLANADA DO RIO DE JANEIRO – 

EDIFÍCIO TRANSPARENTE, 4100-274 PORTO

TEL: (+351) 937 585 791

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.

—

YOGA VITAMINES

RUA DE PASSOS MANUEL, 178, 4000-382 PORTO

TEL: (+351) 911 558 330

SEG-SEX 08:00- 09:15

WWW.YOGAVITAMINES.COM

—

Aulas de Yoga de manhã, a decorrer 
no espaço Maus Hábitos, em frente 
ao Coliseu do Porto, especialmente 
dedicadas a turistas, visitantes, pessoas 
em deslocação de negócios, etc. 
Uma aula de yoga matinal pode 
significar um dia mais alegre, tranquilo 
e energético, movimentando-se, 
conscientemente, de postura em postura, 
yoga dinâmico ao ritmo da respiração. 
Envie uma mensagem 12h antes da aula 
para confirmar a sua presença.

LOCAIS A VISITAR

—

AVENIDA DOS ALIADOS

AVENIDA ALIADOS

GPS: LAT 41.149100266505  LON 8.6108672

—

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

TEL: (+351) 222 003 887

SEG-SÁB 09:30-24:00

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 AMARELA

RUA DA GALERIA DE PARIS

TEL: (+351) 912 991 944

QUA-SEX 16:00-20:00 SÁB 19:00-23:45

WWW.CASAAMARELAPORTO.BLOGSPOT.COM

—

A Casa Amarela é um laboratório 
criativo pluridisciplinar e interdisciplinar 
independente, projeto experimental 

de fixação do Coletivo Artístico 
Galeria Nómada na cidade do Porto. 
Localiza-se um edifício Arte Nova 
património da cidade, que surge 
agora a Casa Amarela, transformando 
uma antiga pensão numa residência 
artística e centro cultural de portas 
abertas para a cidade.

—

CASA DA MÚSICA

AVENIDA DA BOAVISTA, 604, 4149-071 PORTO

TEL: (+351) 220 120 220

SEG-SÁB 10:00-19:00 DOM 10:00-18:00

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

RUA D. JOÃO DE CASTRO

TEL: (+351) 226 156 500

TER-SEX 10:00-17:00 SÁB-DOM 10:00-19:00

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 DO PORTO

RUA DE PASSOS MANUEL

TEL: (+351) 223 394 940

SEG-SÁB 14:00-20:00 / 21:00-22:00

WWW.COLISEUDOPORTO.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.
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—

CULTURGEST PORTO

AVENIDA DOS ALIADOS, 104, 4000-065 PORTO

TEL: (+351) 222 098 116

SEG-SÁB 10:00-18:00

WWW.CULTURGEST.PT

—

Este centro cultural oferece 
uma programação variada que inclui 
espetáculos de música, dança, 
teatro, entre outros eventos culturais. 
Nas galerias estão patentes exposições 
de artes plásticas do séc. XX e outras 
mostras temporárias. O espaço organiza 
ciclos de cinema e arte, assim como 
tertúlias sobre artes e livros.

—

ESTAÇÃO DE S. BENTO

PRAÇA DE ALMEIDA GARRETT, 4000-069 PORTO

TEL: (+351) 222 002 722

WWW.CP.PT

—

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.

—

HARD CLUB

MERCADO FERREIRA BORGES, 4050-252 PORTO

TEL: (+351) 707 100 021

TER-DOM 11:00-20:00

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.

—

JARDIM BOTÂNICO

RUA DO CAMPO ALEGRE, 1191, 4150-181 PORTO

TEL: (+351) 933 086 492

SEG-SEX 09:00-18:00 SÁB-DOM 10:00-18:00

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

RUA DAS CARMELITAS, 144, 4050-161 PORTO

TEL: (+351) 222 018 170

SEG-SEX 10:00-19:30 SÁB 10:00-19:00 

WWW.LELLOPROLOGOLIVREIRO.COM.SAPO.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 pelo Lonely 
Planet, no seu guia “Lonely Planet’s
Best in Travel 2011”, sendo descrita 
como “uma pérola de arte nova”, 
destacando as “prateleiras neogóticas” 
e a “escadaria vermelha em espiral”.

—

MERCADO DO BOLHÃO

RUA FORMOSA, 4000-214 PORTO

TEL: (+351) 223 326 024

SEG-SEX 07:00-17:00 SÁB 07:00-13:00

—

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 DO PASSEIO 

DAS VIRTUDES

PASSEIO DAS VIRTUDES, 4050-629 PORTO

—

A alameda permite uma excelente 
perspetiva sobre o rio, até a 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 DE D. JOÃO DE CASTRO, 210, 4150-417 PORTO

TEL: (+351) 226 156 500

TER-SEX 10:00-17:00 

SÁB, DOM, FERIADOS 10:00-20:00

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 D. MANUEL II, 44, 4050-342 PORTO

TEL: (+351) 223 393 770

WWW.MNSR-IMC-IP.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 I

AVENIDA DE VÍMARA PERES, PORTO

—

Projetada pelo Eng.º Teófilo Seyrig, 
discípulo de Eiffel, 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

RIBEIRA, 4050-513 PORTO

—

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.
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—

RIVOLI TEATRO MUNICIPAL

PRAÇA DE D. JOÃO I, 4000 PORTO

TEL: (+351) 223 392 200

WWW.COLISEUDOPORTO.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 sendo 
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 os 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 SÁ DA BANDEIRA

RUA SÁ DA BANDEIRA, 108, 4000-427 PORTO

TEL: (+351) 222 002 550

WWW.TEATROSADABANDEIRA.COM

—

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.

—

TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO

PRAÇA DA BATALHA, 4000-102 PORTO

TEL: (+351) 223 401 900

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 
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.

—

TORRE DOS CLÉRIGOS

RUA DE S. FILIPE DE NERY, 4050-546 PORTO

TEL: (+351) 222 001 729

TODOS OS DIAS 09:00-19:00

—

Obra barroca, da autoria de Nicolau 
Nasoni, 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. 

—
JOJO’S

RUA DE CEDOFEITA

TEL: (+351) 222 058 410

SEG-SEX 10:00-20:30

SÁB 10:00-13:30 / 14:30-19:00

WWW.CDGO.COM

—

Existe há mais de 30 anos no Porto e 
tem dedicado o seu espaço à música, à 
sua história e evolução do suporte áudio. 
Existe um andar totalmente dedicado 
ao vinyl e a raridades vintages da música.

—

LOUIE LOUIE / EMBAIXADA 

LOMOGRÁFICA

RUA DO ALMADA

TEL: (+351) 222 010 384

SEG-SÁB 10:30-13:30 / 14:30-19:00

—

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 vinyl 
e CD’s em segunda mão, às promoções 
e aos “nice prices”, mantendo um 
enorme catálogo de DVD’s musicais 
e filmes. Este espaço é agora partilhado 
com a Embaixada Lomográfica,
que surgiu há uns anos atrás através 
da colaboração entre a sociedade 
lomográfica e o festival internacional 
de curtas-metragens de Vila do Conde 
(Lomoporto). Existe também uma 
segunda loja Louie Louie, na rua Miguel 
Bombard, no CCB, cuja aposta recai 
sobretudo no vinyl novo, nas edições 
especiais e boxsets e também 
nos acessórios.

—

MATÉRIA PRIMA

RUA DA PICARIA

TEL: (+351) 222 019 070

SEG-SÁB 14:00-20:00

—

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 um parceria com outros espaços 
culturais. 

ONDE COMPRAR 
OUTROS ARTIGOS

—

A VIDA PORTUGUESA

RUA DA GALERIA DE PARIS

TEL: (+351) 222 022 105

SEG-SÁB 10:00-20:00

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

TEL: (+351) 222 004 407

SEG-SEX 09:00-19:30 SÁB 09:00-19:00

—

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. 

—

FLUXIA

RUA DE MOUZINHO DA SILVEIRA

TEL: (+351) 253 088 346

SEG-SÁB 10:00-19:00

—

Localizada no Centro Histórico, esta 
loja, comercializa as seguintes marcas: 
WeSC, Iriedaily, Clae, Reebook, Vans, DC 
Shoes, Falen, Supra, Carhartt, Franfin and 
Marshall, Levi’s, Skunkfunk, Billabong, 

Numph, Fracomina e Cia.Marítima.

—

LIVRARIA TIMTIM POR TIMTIM

RUA DA CONCEIÇÃO

_

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

PALÁCIO DAS ARTES – FÁBRICA DE TALENTOS 

LARGO DE S. DOMINGOS

TEL: (+351) 222 017 102

—

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.

ONDE COMPRAR MÚSICA
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—

MARC JACOBS

RUA DAS CARMELITAS

TEL: (+351) 220 045 650

SEG 11:30-19:30 TER-QUA 10:30-19:30

SEX-SÁB 10:30-22:20

—

Os fãs da marca própria do diretor 
criativo da luxuosa Louis Vuitton, 
Marc by Marc Jacobs, encontram 
a sua loja em plena Baixa e, a pensar 
no movimento noturno desta zona 
da cidade, abre até mais tarde, 
de quinta a sábado, onde entre as 18h30 
e as 21h30, há muita animação, 
Dj’s e algumas surpresas.

—

POR VOCAÇÃO

AVENIDA DA BOAVISTA

TEL: (+351) 226 000 211

SEG 14:30-19:30 TER-SEX 10:30-19:30

SÁB 10:30-13:00 / 14:30-19:00

—

A Por Vocação é, com certeza, a loja 
mais cool do Porto, na moda masculina. 
Podem encontrar a excelente seleção 
de algumas das melhores marcas 
internacionais, como Paul Smith, Comme 
des Garçons, Martin Margiela, Neil 
Barrett, Raf Simons… Mas seria redutor 
classifica-la como uma simples loja 
de vestuário, já que também é possível 
encontrar à venda uma criteriosa seleção 
de perfumes, velas, edições limitadas 
de ténis, revistas, acessórios de pele, fios, 
pulseiras, anéis... etc. Roupa e acessórios 

para aqueles que, mesmo 
sem o admitir, seguem as últimas 
tendências da moda urbana. 

—

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 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.

—

WRONG WEATHER

AVENIDA DA BOAVISTA

TEL: (+351) 226 053 928

WWW.WRONGWEATHER.NRT

—

Num espaço sofisticado e atento 
ao design, com uma decoração sóbria 
e minimalista, apresentam-se com todo 
o destaque roupas e acessórios, calçado 
e perfumes, de marcas internacionais 
de referências, que surpreendem 
pela ousadia e inovação. Chama-se 
Wrong Weather e situa-se a poucos 
metros da Casa da Música. 

CONTACTOS ÚTEIS

—

BOMBEIROS DO PORTO

RUA DA CONSTITUIÇÃO, 1418, 4250 PORTO

TEL: (+351) 225 073 700

WWW.GERAL.BSB@CM-PORTO.PT

—

POLÍCIA DO PORTO

LARGO 1º DE DEZEMBRO, 4000-404 PORTO

TEL: (+351) 222 092 000

—

POSTO DE TURISMO - 

SÉ DO PORTO

TERREIRO DA SÉ, 4050-573 PORTO

TEL: (+351) 223 325 174

SEG-DOM 10:00-18:00
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6º — 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.

8º —  AV. ENGENHEIRO 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.

CIDADE CICLÁVEL
TRAJECTOS

5º — 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.

4º —  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.

3º — 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.

2º — 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.

1º — 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, em cima do areal;
F – Surfaventura;
G – Estrada Circunvalação;
H – Parque da Cidade.

7º — 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.
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