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Portugal nasceu no Norte e a rica herança cultural da região 
não deixa ignoradas tão nobres e antigas origens. Tradição, 
cultura, história, arquitetura, gastronomia e vinhos, paisa-
gem, hospitalidade e a alegria das suas gentes são atributos 
de uma região única. Seja em atividades de lazer, como 
são de destacar o golfe e as termas, ou de negócios, esta 
região assume, mais do que nunca, uma enorme relevân-
cia e um encanto peculiar. Quem visita o Porto e Norte de 
Portugal leva consigo mais do que imagens e lembranças. 
Experimenta na alma, porventura o mais português dos 
sentimentos: saudade.

Nas cidades e vilas do Norte de Portugal o visitante encon-
trará um pouco de tudo.
Cidades como o inimitável Porto, a distinta Braga ou Gui-
marães, onde nasceu Portugal. É também imperdível co-
nhecer Viana do Castelo, Ponte de Lima, Bragança, Chaves, 
Amarante, Lamego ou Vila Real. Locais de grande interesse 
patrimonial e histórico, de cultura e de um modo de viver 
muito próprio e acolhedor.

As igrejas e os mosteiros, os museus e castelos, os jardins 
e uma arquitectura muito rica fazem parte de um itinerário 
inesquecível. É impossível não desfrutar, também, dos inú-
meros Parques Naturais, dos generosos rios, do mar e da 
montanha que emolduram toda esta região.

Numa paragem para recuperar o fôlego é sempre possível 
apreciar a gastronomia abundante e rica, o Vinho do Dou-
ro, o Vinho Verde e o famosíssimo Vinho do Porto.

O Norte de Portugal é tudo isto e é também uma região que 
tem quatro qualificações da UNESCO. O Centro Histórico 
do Porto, o Centro Histórico de Guimarães, o Vale do Douro 
e o Vale do Côa são Património da Humanidade.

Seria difícil qualificar uma região como o Norte de Portugal 
mas se o quiséssemos fazer teríamos que nos inspirar nas 
suas gentes, na hospitalidade, na alegria das festas e roma-
rias e no seu modo de viver tão fortemente marcado pela 
agradável forma de receber.

a essência 
de portugal

Ribeira Património Mundial – Porto

Vale do Douro



porto, tradição  
e modernidade

Há na cidade do Porto, ca-
pital do Norte, mil encantos 
e recantos que vale a pena 
descobrir. O Porto é uma das 
cidades mais antigas do país 
e, como tal, o seu traçado é 
sinuoso e pitoresco. 

Percorrer a pé as suas ruas 
e sentir o pulsar da cidade é 
uma experiência única. Faça 
uma viagem de elétrico até à 
foz do rio Douro e aproveite 
para conhecer as excelentes 
praias e esplanadas, visite igre-
jas e monumentos admiráveis 
e depare-se com o modernis-

Ribeira Património Mundial

Copo oficial de Vinho do Porto do Arq. Siza Vieira



mo inconformista dos novos edifícios contemporâneos de arqui-
tetos como Siza Vieira, Souto de Moura ou Rem Koolhaas.

Livraria Lello

Fundação de Serralves

Pérgola da Foz 



património histórico e 
arquitetónico - um legado único
Embarque numa viagem medieval e percorra o centro histórico, passando pela Catedral 
ou pela Torre dos Clérigos. De elétrico ou a pé, desça até ao cais e experimente a 
sensação de passear num dos famosos barcos rabelos que percorrem o rio Douro. 
Aproveite para admirar as seis pontes da cidade, visitar as Caves de Vinho do Porto e 
provar este característico vinho num ambiente acolhedor e requintado. 

Visite a Casa do Infante, a igreja Monumento de São Francisco de Assis, o Palácio 
da Bolsa, a agradável marginal ribeirinha e as bem preservadas ruas da Ribeira e de 
Miragaia. Mas admire, igualmente, a modernidade bem presente na Casa da Música 
e no Museu de Arte Contemporânea de Serralves. 

Praça da Ribeira, Património Mundial 

Torre dos Clérigos 



Passeio de Barco Rabelo 

Igreja de São Francisco 

Regata no Rio Douro

Caves de Vinho do Porto



animação urbana -  
sensações com o mar  
e o rio como fundo
Para além de história e cultura, o Porto é também lazer, 
diversão e vida noturna. As famosas ruas em redor da rua 
Galeria de Paris, os cafés e esplanadas, a zona de Miguel 
Bombarda ou a comercial rua de Santa Catarina são pontos 
de referência nas artes, na cultura, mas também no lazer e 
nas compras.

Descubra aquilo que de melhor o Porto tem para oferecer 
e desfrute das inúmeras esplanadas em frente ao mar e do 
excelente Parque da Cidade com frente marítima.

Casa da Música

Parque da Cidade 



Galeria de Paris – Animação Noturna

Elétrico

Noite de São João – Porto, 23 de Junho 

Esplanadas sobre o Mar



Centro de Congressos da Alfândega do Porto

um destino de 
congressos e eventos
No Porto e Norte de Portugal encontra as condições ideais 
para acolher eventos empresariais e científicos em edifícios 
emblemáticos e bem equipados. 
Para o acolhimento de congressos internacionais e conferên-
cias pode escolher centros de congressos de competências 
variadas e hotéis de diferentes tipos: de cadeia, de charme, 
design ou trendy. Estas unidades são complementadas por 
uma vasta oferta de serviços de apoio, sempre com a garantia 
de uma comprovada experiencia e de um rigoroso profissio-
nalismo. Para um evento social de cariz mais criativo este é, 
também, o destino ideal dada a enorme variedade de gala 
venues disponível: castelos, solares, palácios, restaurantes, 
bares de praia, casinos, museus e muito mais! 

No Porto e Norte de Portugal é sempre possível transformar um 
simples transfer num evento em si mesmo e torná-lo inesque-
cível, a bordo de um barco, de um elétrico ou de um comboio.

Aeroporto Internacional do Porto 



Casa da Música, Centro Histórico e Praça da Ribeira, Livra-
ria Lello, Café Majestic, Caves de Vinho do Porto e Serra 
do Pilar, funicular dos Guindais, Rua Miguel Bombarda, Rua 
Galeria de Paris, Rua Cândido dos Reis, Casa de Serralves e 
Museu de Arte Contemporânea, Estação São Bento, Cate-
dral, Torre dos Clérigos. E, claro, a alegria contagiante das 
festas populares, a excelente gastronomia e os vinhos.

a não perder

Grande Prémio Histórico do Porto – Circuito da Boavista

Estádio do Dragão – FC Porto

Mercadinho dos Clérigos



A Região do Minho tem características únicas associadas a 
uma paisagem natural de enorme beleza e biodiversidade. 
Marcada pelo verde intenso dos campos e vinhas, a bela pai-
sagem minhota alia-se à alegria contagiante das festas e ro-
marias e à inigualável hospitalidade das suas gentes.

minho
um verde intenso, 
uma alegria contagiante

Monte de Santa Luzia – Viana do Castelo

Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012



Comece esta viagem por Viana do Castelo que tem muitas 
histórias para contar. A cidade de Braga é igualmente um 
ponto turístico de referência na região e Capital Europeia da 
Juventude 2012. Guimarães, cidade onde nasceu Portugal e 
Capital Europeia da Cultura 2012, é também paragem obri-
gatória. Antigos solares e pousadas, uma gastronomia extre-
mamente rica, festas e romarias e vinhos verdes são alguns 
dos atrativos que pode apreciar nesta zona privilegiada. 

Conheça igrejas e monumentos de inigualável beleza, uma 
cultura popular rica, música, folclore, histórias e um artesa-
nato ímpar. Conheça o caminho português de Santiago, os 
percursos percorridos pelos peregrinos que afluem a Santia-
go de Compostela desde o século IX e passam pelo Minho.

cidades, vilas 
históricas e lugares 
inesquecíveis

Parque Nacional da Peneda-Gerês

Igreja do Bom Jesus – Braga

Castelo de Guimarães



As atividades radicais assumem, também, um lugar importan-
te tanto nos rios, como é o caso do rafting no Gerês, como o 
Kitesurfing na excelente costa, junto a Viana do Castelo.

Conheça uma orla marítima com inúmeras praias, montanhas 
verdejantes, casas senhoriais, monumentos e obras-primas da 
arquitetura tradicional e contemporânea, festivais, artesana-
to, gastronomia e Vinho Verde.

Se gosta de golfe, o Minho oferece-lhe a tranquilidade neces-
sária para a prática da modalidade com excelentes cenários e 
instalações que competem com os melhores do mundo, a par 
de outros campos de golfe de excelência que pode encontrar 
no Porto e Norte de Portugal.

algo surpreendente, 
todos os dias

Gastronomia Típica

Kitesurfing – Praia do Cabedelo, Viana do Castelo



Gerês – São Bento

Rafting no Gerês

Golfe

Passeios a Cavalo – Peneda-Gerês



Foz do Rio Lima, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Braga 
– Capital Europeia da Juventude 2012 - e Bom Jesus, Gui-
marães - Capital Europeia da Cultura 2012 - e Santuário da 
Nossa Senhora da Penha, Parque Nacional da Peneda-Gerês, 
as igrejas de estilo Barroco, o Caminho Português de Santia-
go, artesanato, gastronomia e vinho verde.

a não perder

Paço dos Duques de Bragança – Guimarães

Caminho Português de SantiagoGalo de Barcelos



Traje Minhoto com Jóias em Filigrana

Ponte Romana – Ponte de Lima

Festas de Viana do Castelo, Nossa Senhora da Agonia



Foi, em 1756, a primeira região de vinho do mundo a ser de-
marcada e regulamentada. As encostas selvagens do vale fo-
ram-se transformando, pelo trabalho de gerações, em socalcos 
para plantar a vinha que produz o famoso Vinho do Porto, ex-
celentes vinhos DOC Douro, espumantes e moscatéis. 

Esta impressionante paisagem foi classificada pela UNESCO 
Património da Humanidade, em 2001, como paisagem cultural 
evolutiva viva – o Alto Douro Vinhateiro. No Vale do rio Douro 
e seus afluentes, a interacção harmoniosa entre o Homem e a 
Natureza coexiste com uma outra, porventura, mais natural ou 
inóspita – a dos Parques Naturais do Douro Internacional, do 
Alvão e, ainda que mais distante, do Geoparque de Arouca. 

O Rio Douro flui da fronteira com Espanha para leste da cidade 
do Porto e, dependendo da altura do ano, as suas encostas po-
dem estar decoradas com amendoeiras e cerejeiras em flor ou 
com o labor das vindimas.

douro, património 
da humanidade

Vale do Douro

Museu do Douro – Régua



Visite o Museu do Douro na Régua, a Fundação Casa de Ma-
teus em Vila Real e as inúmeras quintas produtoras de Vinho 
do Porto e Douro. Conheça o Parque Natural do Douro In-
ternacional e o Parque Natural do Alvão. Situada na região 
do Alto Douro, Vila Nova de Foz Côa viu o seu nome correr 
fronteiras pela descoberta das suas gravuras rupestres paleo-
líticas ao ar livre. Hoje classificada como Património Mundial 
da Humanidade pela UNESCO é um dos maiores centros ar-
queológicos de arte rupestre da Europa.

a obra do Homem em 
perfeito equilíbrio 
com a Natureza

Fundação Casa de Mateus – Vila Real

Paladares do Douro



Experimente as receitas tradicionais acompanhadas dos 
conceituados Vinhos, nas quintas ou nos excelentes res-
taurantes locais.

Participe na vindima, lagaradas e outras manifestações 
populares. Embarque num cruzeiro ou viaje de comboio 
para desfrutar de uma paisagem única ou, se procura ati-
vidades radicais, existe uma variedade de desportos aquá-
ticos que pode praticar.

entre no espírito de 
um vale que é único 
no mundo

Vindimas no Douro

Comboio Histórico no Vale do Douro

Quinta no Douro



Cruzeiros no Rio Douro



Gravuras do Vale do Côa e Parque Arqueológico, Parque Na-
tural do Douro Internacional e Parque Natural do Alvão, Alto 
Douro Vinhateiro, Museu do Douro, Museu do Côa, monu-
mentos, vindimas, gastronomia e vinhos, cruzeiros no Douro, 
Fundação Casa de Mateus, Mosteiro de Salzedas e Santuário 
de Nossa Senhora dos Remédios.

a não perder

Museu do Côa – Vila Nova de Foz Côa

Arte Rupestre do Vale do Côa 

Passeios de Jipe



Mosteiro de Salzedas

Fisgas do Ermelo – Mondim de Basto

Santuário de Nossa Senhora dos Remédios – Lamego



Trás-os-Montes é um nome bem apropriado para esta zona 
do interior Norte de Portugal. Planaltos e montanhas majes-
tosas, vilas e aldeias históricas intocadas, águas termais pu-
rificantes e curadoras, cozinha tradicional e a hospitalidade 
genuína de um povo orgulhoso dos seus costumes.

trás-os-montes
região recôndita  
e misteriosa

Torre de Menagem – Bragança

Parque Natural de Montesinho



Bonitas cidades como Chaves e Bragança ou locais como Vi-
dago merecem uma visita prolongada. Esta região remota 
e montanhosa oferece cenários únicos, como são as amen-
doeiras em flor, vilas históricas, paisagens naturais e uma 
gastronomia riquíssima. Bragança e o seu núcleo histórico 
estão situados no extremo do Parque Natural de Montesinho 
– uma das zonas florestais mais selvagens da Europa, com 
uma enorme diversidade de fauna e flora.

A vida quotidiana não sofreu muitas alterações durante sécu-
los e estas vilas isoladas possuem uma beleza rústica muito 
própria. Os habitantes têm um modo de vida tradicional, es-
pecialmente nas cidades e vilas mais pequenas, como Miran-
da do Douro, com tradições muito particulares como prova 
o dialeto mirandês, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Freixo 
de Espada à Cinta.

rusticidade e 
beleza próprias

Paisagem Freixo de Espada à Cinta

Prova de Azeite

Amendoeiras em Flor



 imagem particular

Trás-os-Montes é uma zona riquíssima e peculiar no que res-
peita a gastronomia e tradições, com destaque para o azeite 
de grande qualidade e a riquíssima alheira, um enchido típi-
co muito apreciado. As celebrações do Carnaval em Trás-os-
Montes são vibrantes e plenas de tradição. Os festejos pro-
longam-se durante os dias que antecedem a Quarta-feira de 
Cinzas, e incluem trajes vistosos, desfiles animados e música 
tradicional, atraindo visitantes de todo o mundo. Termas re-
vigorantes e natureza selvagem são predicados de uma zona 
muito preservada, dona de uma beleza admirável.

à descoberta de 
sabores, memórias  
e tradições

Caretos de Podence

Alheiras de Mirandela

Ponte Romana de Chaves



Bragança e Parque Natural de Montesinho, Praia Fluvial da 
Albufeira do Azibo - Macedo de Cavaleiros, Caldas Santas de 
Carvalhelhos, Mirandela, Miranda do Douro, Vidago. Termas 
de Chaves, Termas de Pedras Salgadas e Termas de Vidago.

a não perder

Praia Fluvial da Fraga da Pegada – Albufeira do Azibo Termas de Vidago 

Vidago
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como chegar
avião
O Porto está localizado 300km a Norte de Lisboa, em posição geográfica 

privilegiada, em termos de acesso às principais capitais europeias.

As principais companhias aéreas voam directamente para o Porto. 

O Aeroporto internacional do Porto está localizado a 15km do centro. As 

ligações à cidade fazem-se através de uma boa rede de Bus, Metro e Táxi. 

Existem três ligações diárias a Paris, via Madrid e diversas a Lisboa e ao resto 

do país, asseguradas pela Estação Ferroviária de Campanhã.

 

automóvel
O Porto e o Norte de Portugal está servido por uma moderna rede de comuni-

cações, que permite a quem vem da Galiza, do Algarve, de Lisboa, de Coimbra, 

ou de qualquer outro ponto do país chegar com facilidade à cidade e daí 

deslocar-se para qualquer outro destino. 

barco
O Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões /APDL dista poucos quilómetros do 

centro da cidade do Porto e recebe navios de cruzeiros provenientes de várias 

partes do mundo.

comboio
O Destino dispõe de comboios internacionais, Alfa Pendular, intercidades, 

inter-regionais, regionais e urbanos, permitindo efectuar ligações a diversos 

destinos do país e estrangeiro.
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informações úteis
clima
Temperado por influência marítima. Contudo nas zonas mais interiores e 

mais afastadas do mar as  temperaturas são no inverno mais baixas mas 

moderadas quando comparadas com o resto da Europa. As estações são 

marcadas, registando-se temperaturas muito agradáveis durante a Prima-

vera e o Outono. Os verões são quentes e secos sobretudo nas regiões do 

interior e moderados no litoral.

número de dias de sol por ano | 250

moeda | Euro

hora | GMT (0) Inverno | (+1) Verão

potência elétrica | 220V

número nacional de emergência | 112

hospitais
Porto:

Hospital São João: (+351) 225 512 100

Hospital de Santo António: (+351) 222 077 500

Outras Cidades:

Vila Nova de Gaia / Espinho – Centro Hospitalar: (+351) 227 868 354

Matosinhos – Hospital Pedro Hispano: (+351) 229 391 000

Póvoa de Varzim / Vila do Conde – Centro Hospitalar:   

(+351) 252 690 600 / (+351) 252 299 100

Viana do Castelo  – Hospital Santa Luzia: (+351) 258 802 100

Braga – Hospital de Braga: (+351) 253 209 000

Guimarães – Hospital de Nossa Senhora da Oliveira: (+351) 253 540 330

Tâmega e Sousa, E.P.E – Centro Hospitalar: (+351) 255 714 000

Vila Real / Peso da Régua – Centro Hospitalar: (+351) 259 300 500

Chaves – Hospital Distrital: (+351) 276 300 900

Bragança – Hospital Distrital de Bragança: (+351) 273 310 800

polícia
PSP- Polícia de Segurança Pública: www.psp.pt

GNR- Guarda Nacional Republicana: www.gnr.pt

cartões de crédito
American Express: 707 504 050 / (+351) 214 278 205

Mastercard: 800 811 272

Visa: 800 811 107

telefones | Indicativo: 00 351

aeroportos
ANA- Aeroporto do Porto: www.ana.pt

Aeroporto do Porto: (+351) 229 432 400

Aérodromo de Bragança: (+351) 273 381 175

Aérodromo de Vila Real: (+351) 259 336 620

transportes
Informações sobre Transportes: www.transpor.pt

CP-Comboios de Portugal: 808 208 208 / www.cp.pt

Rede-Expressos: 707 223 344 / www.rede-expressos.pt

Metro do Porto: (+351) 225 081 000

Brisa: (+351) 214 448 500

Ascendi: 707 202 525

Via Verde: 707 500 900

contactos
Associação de Turismo do Porto e Norte, AR.

Porto Convention & Visitors Bureau

Av. Inferior à Ponte D. Luis I, nº 53 1º | 4050-074 Porto

Tel. (+351) 223 326 751 | Fax. (+351) 223 326 752

info@visitportoandnorth.travel | www.visitportoandnorth.travel
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