
O Porto é uma antiga cidade, a segunda maior de 
Portugal. O seu centro histórico, uma convivência 
harmoniosa e labiríntica de ruelas medievais 
com praças amplas e monumentos marcantes, 
foi elevado ao estatuto de Património Mundial 
da Humanidade. Foi Capital Cultural Europeia em 
2001. Construída em granito, é uma cidade de 
pontes, rio e mar, localizada no Norte de Portugal, 
na foz do rio Douro, e é conhecida mundialmente 
pelo Vinho do Porto, o seu secular produto de 
exportação, armazenado nas caves de Vila Nova 
de Gaia.É uma cidade que encanta, marcada por 
excelentes exemplos de património arquitetónico, 
onde se destaca o estilo barroco. Nos séculos 
XX e XXI, os arquitetos do Porto tornaram-
se referências incontornáveis na arquitetura 
mundial. Como visitas a não perder, destacamos 
a Sé e o Paço do Bispo, o Palácio da Bolsa, a 
igreja de S. Francisco com a sua talha dourada, 
a Casa do Infante, a Torre dos Clérigos, o Museu 
de Arte Contemporânea de Serralves, o Museu 
Soares dos Reis e a Casa da Música. Como locais 
de lazer, onde pode comprovar a hospitalidade 
portuense, sugerimos: a Ribeira, a Foz do Douro 
e o Molhe, o Café Majestic, a Livraria Lello e, à 
noite, a zona de bares nas ruas junto à torre dos 
Clérigos. O Porto é também conhecido pela sua 
gastronomia. Um vasto conjunto de restaurantes 
proporciona aos visitantes a possibilidade de 
saborear o prato mais típico - as “tripas à moda 
do Porto” - acompanhado pelos famosos vinhos 
portugueses, o bacalhau cozinhado de mil 
maneiras ou a francesinha, uma nova tradição já 
reconhecida como uma das melhores “sanduíches” 
do mundo. A cidade nortenha foi eleita o “melhor 
destino turístico Europeu 2014”. Esta distinção foi 
atribuída pela EUROPEAN CONSUMERS CHOICE.

Para mais informações consulte o 
website de turismo do Porto.
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