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Numa visita ao Porto há motivos que estão no topo de todas as preferências. Mas são muitos, por isso
num top 10 do Porto indicamos os principais pontos de interesse que ficam quase todos dentro do centro
histórico, classificado Património Mundial pela Unesco.
1. Av. dos Aliados
É o eixo principal do centro histórico do Porto, coroado pelo edifício da Câmara Municipal e enquadrado pela zona
comercial mais tradicional da cidade. Nas redondezas o Café Majestic é de visita obrigatória.
2. Sé Catedral
Além da igreja começada no séc. XII, vale a pena visitar os claustros, cobertos de azulejos. Do terreiro, onde fica o
pelourinho e outros monumentos, é soberba a vista sobre o Douro e o casario das duas margens.
3. Ribeira
É um do mais atrativos bairros do Porto, onde se sente um ambiente castiço e popular. Aqui pode iniciar-se um
cruzeiro pelo Douro.
4. Igreja de S. Francisco
Principal templo de construção gótica da cidade, o Interior barroco é totalmente revestido a talha dourada.
5. Palácio da Bolsa
Bonito edifício do séc. XIX onde se destaca, para além do famoso Salão Árabe, o Pátio das Nações e a cenográfica
escadaria nobre.
6. Torre dos Clérigos
É um dos monumentos emblemáticos do Porto, da autoria de Nicolau Nasoni, o mais conceituado arquiteto do período
barroco do norte de Portugal. Do alto, a vista sobre a cidade e o rio merecem a subida.
7. Livraria Lello
Conhecida no mundo inteiro entre outras razões porque as suas escadas inspiraram a autora de Harry Potter, é
considerada uma das melhores e mais bonitas livrarias do mundo.
8. Casa da Música
A sua arrojada arquitetura assinada por Rem Koolhaas e a diversificada agenda musical fazem dela um ícone do Porto.
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9. Serralves
Lugar dum extenso parque muito bem cuidado e agradável, um Museu de Arte Contemporânea riscado por Álvaro Siza
Vieira e uma casa em estilo art deco que deu nome à Fundação.
10. Foz
Além das praias, é um local de lazer e esplanadas à beira-mar, com uma pérgola que lhe dá um encanto especial nas
fotografias.

INFORMAçõES ÚTEIS
www.visitportoandnorth.travel
www.visitporto.travel
transportes na cidade:
www.stcp.pt/pt/viajar
www.metrodoporto.pt

COMO CHEGAR
Aeroporto Francisco Sá Carneiro, a 11 km do centro, com acesso por autocarro e metro para o centro da cidade.
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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