
Porto é a segunda maior cidade de Portugal e a 
capital da região Norte. A cidade está localizada 
no estuário do rio Douro, no norte de Portugal. 
A maior cidade da região, o Porto é considerado 
o seu coração econômico e cultural. A cidade, 
que tem uma população estimada em cerca 
de 220 mil habitantes, situa-se no centro da 
Grande Área Metropolitana do Porto, com 
uma população de pouco mais de 1,7 milhão.

O centro histórico do Porto foi declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1996.

Um dos produtos mais famosos de Portugal, o 
Vinho do Porto, tem fortes associações à cidade 
apesar de ser produzido ao longo do Vale do Douro. 
O nome do próprio país, Portugal, também provém 
do antigo nome latino do Porto, “Portus Cale”.

O distrito do Porto é um dos mais 
industrializados de Portugal.
Inclinando abruptamente para o rio com suas 
pontes notáveis - uma delas desenhada pelo 
Gustavo Eiffel – a cidade tem sido uma inspiração 
para uma variedade de artistas. Visitada ao longo 
dos anos por muitas pessoas eminentes, é um 
dos destinos turísticos mais antigos da Europa.

Muitas áreas do Porto, bem planejadas e 
ajardinadas, são dedicadas ao lazer. Jardins, 
esplanadas à beira mar, sofisticadas e 
atraentes ruas para passeios e compras 
e excelentes instalações desportivas 
são apenas algumas das comodidades 
disponíveis para diversão em tempo livre.

Para mais informações consulte o 
website de turismo do Porto.

PORTO

Porto is Portugal’s second city and 
capital of the North region. The city 
is located in the estuary of the Douro 
River in northern Portugal. The largest 
city in the region, Porto is considered 
the economic and cultural heart of the 
entire region. The city, which has an 
estimated population of about 220,000, 
lies at the centre of the political Greater 
Metropolitan Area of Porto, with a 
population of slightly more than 1.7 million. 

The historic centre of Porto was declared 
a World Heritage Site by UNESCO in 1996.

One of Portugal’s most internationally 
famous products, Port wine, is named 
after the city because it is produced 
along the Douro Valley. The country 
was also named after the Latin 
name of Porto, “Portus Cale”. 

Porto district is one of the most 
industrialised districts in Portugal.
Sloping steeply down towards the river 
with its remarkable bridges – one of them 
designed by Gustavo Eiffel – it has been 
an inspiration to a variety of artists. It 
has been visited over the years by many 
eminent people – making it one of the 
oldest tourism destinations in Europe.

Many areas in Porto, well planned and 
landscaped, have been dedicated to 
leisure. Gardens, waterside esplanades, 
sophisticated and attractive shopping 
areas and excellent sports facilities are 
just some of the amenities available 
to enjoy yourselves during free time.

Para mais informações consulte 
o website de turismo do Porto.
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