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Porto e Norte
O Porto, cidade Património Mundial, é a grande porta de entrada e pode ser ponto de partida para uma viagem pela
diversidade natural e cultural da região. É conhecido pelo vinho que daqui parte para todo o mundo, mas também
pela Escola de Arquitetura, donde saíram os nomes de Álvaro Siza Vieira e Souto de Moura, ambos Prémios Pritzker.
E ainda por um património que sabe combinar a antiguidade de igrejas e monumentos, como a Sé ou a Igreja de S.
Francisco, com a contemporaneidade de edifícios marcantes como a Casa da Música, o Museu de Serralves e outros.
O rio Douro atravessa a região. Entra em Portugal apertado entre as ravinas e montanhas do interior para percorrer
toda a paisagem do Património Mundial onde se cultivam os vinhos do Porto e do Douro. Ali se cruza o vinho que
segue até às Caves de Gaia e os cruzeiros que visitam a região.
Nesta zona de montanhas e Parques Naturais, o património espalha-se por castelos, como o de Guimarães, ou por
santuários e igrejas que no verão são palco de romarias. Ao lado de ermidas rurais encontramos o barroco do Norte
de Portugal feito de granito e talha dourada. Em cidades que souberam preservar a escala humana, como Viana do
Castelo, Braga, Lamego, Chaves ou Vila Real, ou em solares e casas senhoriais, encontramos o português mais
autêntico, aquele que gosta genuinamente de receber, de partilhar a sua mesa e as tradições. No Porto e Norte de
Portugal vive-se de forma natural a alegria e a gratidão por tudo o que temos e somos.
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