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O Porto em poucos dias
Nuns breves dias de visita ao Porto, há locais que não podemos deixar de conhecer. No dizer de muitos visitantes,
esta cidade tem algo de místico que dificilmente se consegue descrever e que varia conforme o local, a hora e a luz
do dia.
Mas que passa seguramente pelas pessoas, conhecidas por serem liberais e afáveis no trato, assim como pelo Douro
e o património das duas margens, com as suas pontes e monumentos, azulejos, varandas floridas e ruas de
comércio. O centro histórico do Porto e a margem do rio Douro do lado de Gaia, onde ficam as caves do vinho do
Porto, estão classificados Património Mundial.
A Estação de S. Bento, com o átrio forrado a azulejos, é ideal para iniciar um percurso. Pouco mais à frente fica a Sé,
a não perder, de cujo terreiro se oferece a primeira vista sobre o rio, o casario e a outra margem. Dali podemos
descer por escadinhas e ruas medievais até à Ribeira, com esplanadas e recantos pitorescos. Vale a pena ficar um
pouco para sentir o ambiente e absorver o rio com a ponte D. Luís e a margem em frente, antes de entrar num
cruzeiro sob as seis pontes do Porto. Depois de se ver do rio a silhueta do casario e das torres das igrejas, espera-nos
o interior dourado da Igreja de S. Francisco. Bem próximo podem espreitar-se mais igrejas e monumentos, azulejos
nas fachadas e visitar o Palácio da Bolsa. O elétrico parte junto ao rio para um percurso que segue até à Foz, onde se
pode passear a pé e encher os pulmões de ar do mar. Ali começa a Av. da Boavista. Não longe fica Serralves, com
jardins para passear ou descansar e exposições de arte contemporânea. O museu é obra de Álvaro Siza Vieira, um
dos mais destacados arquitetos da Escola de Arquitetura do Porto, galardoado com o prémio Pritzker.
Junto à Rotunda da Boavista fica a Casa da Música, que se impõe pela sua forma arquitetónica e cartaz cultural.
Nesta zona encontram-se boas lojas para compras. Mas também se encontram junto à Av. dos Aliados. No caminho
ficam os jardins do Palácio de Cristal, com outra panorâmica sobre o rio, e o Museu Soares dos Reis. Outro jardim,
cheio de esculturas, é o da Cordoaria, envolvido por igrejas e outros monumentos. Vale a pena subir à Torre dos
Clérigos para nova vista sobre o Porto. Logo ali, a livraria Lello que inspirou histórias de Harry Potter. Continuamos a
pé até aos Aliados, passando por lojas e prédios arte-nova. Após conhecer esta vasta avenida, vale a pena seguir até
à Rua de Santa Catarina, só para peões, para fazer compras à vontade. O Café Majestic é ideal para uma pausa.
Ainda falta ir à margem sul do rio para visitar as caves do vinho do Porto e provar o vinho no seu ambiente peculiar.
A partir da Ribeira, podemos atravessar a pé a ponte D. Luís e ver deste lado, uma das mais bonitas vistas sobre o
Porto. E ainda se pode passear no teleférico de Gaia, que sobe e desce deste lado do rio.
Em termos gastronómicos, este lado do cais é uma boa opção, mas a Ribeira também fervilha de restaurantes e
esplanadas, tal como a Foz, com belas vistas sobre o mar. Portugal conquista os turistas pela sua gastronomia, mas
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isso ainda é mais verdade no Porto e na região norte. Em qualquer restaurante, mais requintado ou mais popular, há
a certeza duma boa refeição acompanhada pelos excelentes vinhos do Douro, ou pelo fresco vinho verde,
característico da região.
Não deixe de…
> visitar a Casa do Infante, junto à Ribeira
> admirar o casario antigo de Miragaia, bem perto do cais da Ribeira
> de dia ou à noite, passear pela rua Galeria de Paris e adjacentes, perto da Torre dos Clérigos
> dar um pulo à Rua Miguel Bombarda para uma lufada de design e arte contemporânea
> passear no Parque da Cidade, com frente marítima
> desfrutar das boas praias e esplanadas junto à Foz
> provar uma francesinha, uma das especialidades do Porto
> provar os peixes frescos e mariscos, ou os bolinhos de bacalhau
> conhecer um pouco do litoral a norte ou a sul do Porto
> sair à noite no Porto
> conhecer as Festas de São João

INFORMAçõES ÚTEIS
Para mais informações consulte:
www.visitportoandnorth.travel
www.visitporto.travel
Informações sobre transportes na cidade:
http://www.stcp.pt/pt/viajar
http://www.metrodoporto.pt

COMO CHEGAR
Avião - Aeroporto Francisco Sá Carneiro
Estrada - A1 (Lisboa-Porto), A3 (Valença-Porto), A4 (Amarante-Porto), A28 (Vila Nova de Cerveira-Porto)
Comboio - www.cp.pt (Linha do Norte)
Autocarros – Rede Expressos, www.rede-expressos.pt
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