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Porto,
um guia feito pela comunidade 
do Facebook

Sobre o Guia:

O Facebook é um reflexo das nossas vidas pessoais, inspirações, hábitos e 
cultura. Porém, é quando estamos em comunidade, reunidos através de páginas 
e grupos do Facebook, que podemos compreender melhor como esperamos 
viver em sociedade.

Hoje o Porto é uma cidade num momento de particular ebulição, um ponto 
turístico aclamado pelo mundo fora e ao mesmo tempo, um espaço com uma 
complexa história social e urbana. Esta dicotomia presente no dia-a-dia é 
refletida neste guia, que apresenta as comunidades fervorosamente dedicadas 
à história esquecida e as que procuram os novos espaços que estão a alterar a 
paisagem da cidade. Este projeto pretende mostrar o Porto através desta 
experiência, dividido entre “Porto Tradicional” e “Porto Trendy”, uma 
perspetiva atual da cidade com contexto histórico.

Este guia apresenta o Porto visto pelos olhos das próprias comunidades do 
Facebook, que selecionaram como e onde percorrer a cidade, através de 
páginas e grupos dedicados a cada assunto específico. Estas são as histórias das 
pessoas que vemos diariamente a percorrer a cidade, que aproveitam os 
tempos livres para investigar sobre os temas que lhe são mais próximos, desde 
a gastronomia à filosofia. Divididas entre o passado e futuro, estas 
comunidades procuram impactar a cidade de forma positiva, sempre movidas 
pela paixão a um local chamado Porto.

A equipa do Facebook

3



4





Porto
Tradicional





Gastronomia
da Região
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Onde comer “à portuense” por “Tascas do Porto”

Neste grupo de amigos, Pedro Tsou é quem organiza o 
jantar e escolhe o restaurante. Certa vez, alguém comentou 
que Pedro consegue sempre o restaurante ideal e que 
devia transportar esta arte para o Facebook. É assim que 
nasce uma comunidade em homenagem à gastronomia 
tradicional, às tascas que já não existem e às que teimam 
em continuar abertas.

. Tripas à moda do Porto - Adega Viseu na Rua da Madeira 212
O segredo do prato mais representativo do Porto está na dose certa  
de cominhos. A Adega Viseu, ao lado da Estação de São Bento, é              
o restaurante certo para pedir umas tripas e ficar à mesa a conversar.

. Francesinha - Bugatti Caffe na Rua da Constituição 758
Se as tripas são o rei da gastronomia portuense, a francesinha é sem 
dúvida a rainha. Originalmente é um prato de inspiração francesa, 
com um surpreendente picante africano. Hoje esta mistura de sabores 
está ainda mais diversificada.
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https://www.facebook.com/tascasnoporto/
https://www.facebook.com/bugattcaffe/


. Bifana - O Astro Cervejaria e Petisqueira na Rua da Estação 16
Por vezes, os pratos simples são os mais complexos. A carne de bifana 
tem que ser cortada na mesma espessura que uma fatia de fiambre,      
e depois, a sandes é incendiada com molho picante. Apenas um fino     
é capaz de apagar este fogo.

. Cabrito Assado - Casa Amaro na Rua Capitão Pombeiro 25
Há 90 anos na família Amaro, destacam-se pelos assados em forno de 
lenha, que servem como uma memória viva de como era a gastronomia 
na cidade.

. Cozido à Portuguesa - O Nuno na Rua do Capitão Pombeiro 246
A iguaria é uma presença constante na Invicta. Porém, em muitos 
restaurantes como O Nuno, só é servida em dias específicos. Convém 
perguntar antes e ter paciência para enfrentar a fila. Os perseverantes 
recebem um maravilhoso tacho de carnes e couves cozidas.

Onde comer “à portuense” por “Tascas do Porto”

Neste grupo de amigos, Pedro Tsou é quem organiza o 
jantar e escolhe o restaurante. Certa vez, alguém comentou 
que Pedro consegue sempre o restaurante ideal e que 
devia transportar esta arte para o Facebook. É assim que 
nasce uma comunidade em homenagem à gastronomia 
tradicional, às tascas que já não existem e às que teimam 
em continuar abertas.

. Tripas à moda do Porto - Adega Viseu na Rua da Madeira 212
O segredo do prato mais representativo do Porto está na dose certa  
de cominhos. A Adega Viseu, ao lado da Estação de São Bento, é              
o restaurante certo para pedir umas tripas e ficar à mesa a conversar.

. Francesinha - Bugatti Caffe na Rua da Constituição 758
Se as tripas são o rei da gastronomia portuense, a francesinha é sem 
dúvida a rainha. Originalmente é um prato de inspiração francesa, 
com um surpreendente picante africano. Hoje esta mistura de sabores 
está ainda mais diversificada.
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https://www.facebook.com/O-Astro-Cervejaria-Petisqueira-611934632186741/


Tascas por “Roteiro Tasquinhas do Porto”

Durante o fim de semana a rotina é sagrada e é tempo das 
romarias às tascas do Porto. Fátima Lopes, a família e alguns 
amigos percorrem a cidade à procura do novo espaço que 
abriu, ou do velho conhecido que nunca nos desilude.

. Casa Guedes - Praça dos Poveiros 130
Qualquer português sabe identificar uma tasca, a toalha de mesa em 
papel, o vinho da casa, o ambiente familiar. À vista desarmada, a Casa 
Guedes é apenas mais uma tasca. Mas um olhar atento revela uma 
extraordinária sandes de pernil com queijo da serra, que merece todos 
os prémios (e já tem muitos).

. O Buraquinho - Praça dos Poveiros 33
Ao lado da Casa Guedes está outra presença maior da gastronomia 
portuense. O Buraquinho é uma taberna recôndita que já se confunde 
com a história da cidade, com tripas, rojões, chispe e orelheira. 
Infelizmente encontra-se em perigo de fechar portas.
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https://www.facebook.com/RoteiroTasquinhasDoPorto/
https://www.facebook.com/A-Casa-Guedes-118939868173940/
https://www.facebook.com/oburaquinho/


. A Conga - Rua do Bonjardim 314
Desde 1976 que a Conga é a maior autoridade de bifanas na cidade.     
As fatias meticulosamente cortadas com a finura exata, o molho 
característico, e claro, a cerveja gelada. Segundo a lenda, não é 
possível comer apenas uma bifana.

. Bufete Fase - Rua de Santa Catarina 1147
Se perguntar a alguém qual a melhor francesinha, prepare-se para 
receber um roteiro detalhado, e se discordar, uma acirrada discussão. 
O Bufete Fase é muitas vezes escolhido, talvez pelo ambiente informal, 
mas certamente pelo molho da francesinha. A receita é secreta.

. Muu Steak House - Rua do Almada 149A
Este é um dos recentes restaurantes no Porto que fazem a diferença, 
especializado em carne de vaca. É o local para os carnívoros 
desavergonhados, para pedir um costeletão maturado ou corte 
Tomahawk.
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https://www.facebook.com/CONGACASADASBIFANAS/
https://www.facebook.com/Bufete-Fase-279318019862/
https://www.facebook.com/muusteakhouse/


Vinho por “Vinho, saber provar!”

Não há maus vinhos, existem paladares diferentes. Quem o 
defende é Duarte Costa Pereira, Engenheiro Agrícola e Pós 
Graduado em Enologia. Além de supervisor de Prova 
Sensorial, é formador de vinhos. Nos tempos livres partilha o 
seu conhecimento na página “Vinho, saber provar!”.

. Vinoteca de Copo e Alma - Rua de Mouzinho da Silveira 90
O slogan é a “Biblioteca dos vinhos” e não é por menos: são mais de 
400 referências de vinhos, numa garrafeira que funciona em 
simultâneo como  wine bar e palco de concertos jazz. É a casa da 
Niepoort e a recomendação é o vinho do Porto Vintage.

. Capela Incomum - Travessa do Carregal 77
Uma capela convertida em bar de vinhos é o cenário inusitado para 
escapar do reboliço noturno da Baixa. Presença inevitável do fado, e 
de um copo de vinho para harmonizar com tapas. Outro atrativo é a 
sugestão de vinho fora da carta, que contempla os pequenos 
produtores do país.
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https://www.facebook.com/Vinho-saber-provar-269033710270/
https://www.facebook.com/vinoteca.pt/
https://www.facebook.com/capelaincomum/


. Wine Quay Bar - Cais da Estiva 111
Em frente ao Rio Douro, no cais da Ribeira, o Wine Quay Bar tem uma 
oferta consistente de vinhos, disponíveis a copo e uma série de 
petiscos. A esplêndida vista é o principal atrativo.

. Casa do Livro - Rua Galeria de Paris 85
Em 2007, Duarte Costa Pereira ajudou este  wine bar a dar os primeiros 
passos, com uma seleção vínica e, depois, com workshops de vinho. 
Esta antiga livraria é um espaço tranquilo dentro das concorridas 
Galerias de Paris, um dos principais pontos noturnos da cidade.
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https://www.facebook.com/WineQuayBar/
https://www.facebook.com/casadolivroporto/




Cultura
do Povo
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Museus e Património Cultural 
por “ Pporto dos Museus ”

Patrícia Remelgado, co-autora do projeto, é administradora 
desta comunidade criada em 2009. O Pporto dos Museus 
procura a difusão de informação do setor cultural e criativo, 
sempre inspirados no que está a acontecer na cidade.

. Casa das Artes - Rua Ruben A 210
O Porto é reconhecido pela sua arquitetura e cinema. A Casa das Artes 
reúne estas duas características, sendo o primeiro projeto relevante 
do arquiteto Eduardo Souto Moura e onde o Cineclube do Porto 
organiza uma programação regular. No mesmo espaço, destaca-se, 
também, a Casa Allen, do arquitecto Marques da Silva, e o seu singular 
jardim, palco de vários eventos.

. Fundação Serralves - Rua D. João de Castro 210
O Museu de Arte Contemporânea de Serralves é outro espaço onde a 
arquitetura e o cinema se convergem. O edifício que alberga exposições 
relevantes de arte contemporânea foi desenhado pelo arquiteto Álvaro 
Siza Vieira. Este ano, o mesmo arquiteto inaugurou a Casa de Manoel de 
Oliveira, em homenagem ao principal cineasta português.
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https://www.facebook.com/pportodosmuseus/
https://www.facebook.com/casadasartesporto/
https://www.facebook.com/fundacaoserralves/


. Livraria Lello - Rua das Carmelitas 144
É famosa a quantidade de turistas que entram diariamente nesta 
livraria secular, aclamada como uma das mais bonitas do mundo. Além 
dos detalhes decorativos, destaca-se a escadaria central que serviu de 
inspiração a J.K. Rowling, autora da saga de Harry Potter.

. Museu Nacional Soares dos Reis - Rua de Dom Manuel II 44
Instalado no Palácio dos Carrancas, o Museu Nacional Soares dos Reis 
foi o primeiro museu público de Portugal. Na altura, durante as 
Guerras Liberais, era uma espécie de armazém para os bens 
confiscados aos conventos e aos extintos de fora do Porto. Na sua 
coleção, destacam-se os núcleos de pintura e escultura do século XIX.

. Palácio da Bolsa - Rua Ferreira Borges
Um dos edifícios mais icónicos da cidade, também conhecido como        
a Sede da Associação Comercial do Porto, tornou-se num ponto 
turístico pelo magnífico Salão Árabe, inspirado no Palácio de Alhambra 
e sobretudo pelo grandioso Pátio das Nações, onde está a cúpula de 
ferro e vidro criada por Tomás Soller.

18

https://www.facebook.com/LivrariaLello/
https://www.facebook.com/MuseuNacionalSoaresReis/


Encontros de filosofia por 
“ Clube Filosófico do Porto ”

Tomás Magalhães Carneiro, do Instituto de Filosofia da 
Universidade do Porto, Tiago Sousa, da Universidade do 
Minho e Rui André Lopes, do Instituto Superior Politécnico 
Gaya, decidiram criar uma associação para quem partilha o 
gosto pela filosofia. Refletindo na origem urbana desta arte, 
o objectivo ambicioso do Clube é aproximar novamente         
a filosofia da cidade.

. Duas de Letra - Passeio de São Lázaro 48
O calendário do Clube Filosófico do Porto começa na primeira 
sexta-feira de cada mês, às 21h30, num dos restaurantes perto do 
Jardim de São Lázaro. As estrelas são os participantes anónimos, que 
podem filosofar livremente sob moderação dos criadores do projeto.

. Fórum Fnac do GaiaShopping - Avenida dos Descobrimentos 549
Na terceira sexta-feira de cada mês, às 21h30, os filósofos invadem um 
departamento comercial. Normalmente a discussão parte de um livro, 
que é resumido e apresentado num diálogo filosófico.
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https://www.facebook.com/Clube-Filos%C3%B3fico-do-Porto-368628726499342/
https://www.facebook.com/duasdeletra/


. Yoga sobre o Porto - Rua das Carmelitas 100
Ao lado da Torre dos Clérigos, na última sexta feira de cada mês, 
também às 21h30, acontece outra reunião mensal. Assim como os 
restantes encontros, o Clube conduz a conversa para atingir algum 
pensamento filosófico.

. Livraria Flâneur - Rua de Fernandes Costa 88
A livraria que começou apenas com uma bicicleta de entrega de livros 
é onde hoje decorrem as conversas de filosofia mais profundas. No 
último domingo do mês, às 16h30, é sugerido um grande tema para 
debate, seja a fé, a morte ou a razão.
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https://www.facebook.com/Yoga-Sobre-o-Porto-132435926843847/
https://www.facebook.com/flaneurlivros/


Azulejos por “ Preencher Vazios ”

Joana de Abreu tem uma missão: preservar os azulejos de 
rua. O método é simples e eficaz. Através de intervenções 
artísticas preenche os espaços vazios nas fachadas com 
novos azulejos e frases de escritores portugueses. Ao chamar 
atenção para os pequenos detalhes que nos rodeiam, espera 
sensibilizar a população para o património da cidade.

. Rua de São Martinho
Um dos workshops de Joana de Abreu foi uma intervenção nesta rua 
próxima à Igreja de São Martinho de Cedofeita. O objetivo em todas as 
intervenções é criar um contraste entre o azulejo antigo e o presente,   
o passado e futuro. A prova de que esta intervenção funcionou é o facto 
do dono do edifício ter decidido restaurar a fachada.

. Rua da Alegria
Numa das ruas principais da cidade está um exemplo raro de uma 
intervenção que preencheu por completo o vazio na fachada de 
azulejos, visto que o objetivo deste projeto não é solucionar, mas 
alertar a população. A frase aqui é de André Tecedeiro: “Não há solidão 
comparável, à de vivermos longe de nós”.
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https://www.facebook.com/preenchervazios/


. Rua do Conde de Ferreira
Surpreender a população local é também um dos objetivos destas 
intervenções. Neste caso, enquanto colocava a frase de Fernando 
Pessoa, Joana foi interrompida pelo proprietário do prédio, que achou 
que estaria a roubar azulejos. Terminaram os dois a colar os azulejos.

. Rua do Sol
A frase de Mia Couto, revestida com uma intervenção de cores fortes, 
contrasta com o azul e branco do azulejo tradicional, conseguindo 
ainda resumir o percurso introspectivo deste projeto: “A viagem não 
começa quando se percorrem distâncias, mas quando se atravessam 
as nossas fronteiras interiores”.
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História
Viva
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Memórias da cidade por “ Porto Desaparecido ”

O entusiasmo pela história, pelos vestígios do tempo, 
levaram Manuel de Sousa a criar esta comunidade em 2012 
e, apenas um ano depois, a receber Medalha Municipal de 
Mérito pela Câmara do Porto. A comunidade nasceu da 
convicção de que a melhor forma de entender a cidade em 
que vivemos é através do conhecimento da história.

. Calçada portuguesa nos Aliados - Avenida dos Aliados
No início deste século, a Avenida dos Aliados ainda tinha a placa 
central e os passeios repletos de calçada portuguesa. Em 2005,            
no âmbito de um projeto de arranjo urbanístico sob a direção de 
Álvaro Siza Vieira e Souto de Moura, o pavimento foi substituído por 
granito. Porém, parte dessa calçada foi trasladada para a vizinha Rua 
de Sampaio Bruno, onde ainda subsiste.

25

https://www.facebook.com/PortoDesaparecido/?ref=br_rs


. Ponte Pênsil - Cais da Ribeira
Começaram a construir a Ponte Pênsil em 1841, para substituir a 
trágica Ponte das Barcas. Manteve-se em funcionamento durante 45 
anos, até ser substituída pela Ponte Luís I. Atualmente, na margem 
direita do Douro, restam apenas os pilares e as ruínas da casa do 
guarda, classificados como Imóveis de Interesse Público.

. Palácio de Cristal - Rua de Dom Manuel II
Inaugurado em 1865, o Palácio de Cristal do Porto albergou a primeira 
Expo portuguesa, bem como centenas de feiras, exposições e 
concertos. No entanto, acabou por ser demolido em 1951 para dar 
lugar ao Pavilhão dos Desportos. Hoje ainda podemos visitar os 
magníficos jardins.

. Nossa Senhora de Vandoma - Calçada de Vandoma
Durante séculos, a Porta de Vandoma era a principal entrada para a 
muralha primitiva da cidade, encimada pela estátua de Nossa Senhora 
de Vandoma. Segundo a lenda, a estátua terá sido trazida por um 
prelado francês de Vendôme. A porta foi demolida em 1855 e a estátua 
está desde então na Sé, assumindo-se como padroeira e símbolo 
heráldico da cidade.
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Lugares escondidos por “ Porto à la Carte ”

Em Portugal desde 1983, Jean-Pierre é um parisiense 
apaixonado por fotografar a cidade para onde veio morar 
por motivos profissionais. Começou as longas caminhadas 
para combater o colesterol e descobriu o prazer em partilhar 
as histórias do Porto.

. O antigo ramal ferroviário da Alfândega - Avenida Gustavo Eiffel
Construído em 1880, o antigo ramal ferroviário foi durante décadas 
uma ligação fundamental entre a Estação de Campanhã e a Alfândega 
do Porto. Na margem direita do Douro, ao subir as escadas, é possível 
percorrer 4 km deste ramal, sendo uma oportunidade atravessar         
os dois túneis com vista surpreendente.

. Bandeirinha da saúde - Rua da Bandeirinha 27
Na Rua da Bandeirinha, como o nome indica, era içada uma bandeira 
nos séculos XV e XVII. A bandeira era içada em cima do torreão de 
granito rematado com ferro forjado, ainda hoje visível, que marca o 
limite da atracagem de navios durante períodos de peste.
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https://www.facebook.com/portoalacarte/


. Jardim das Virtudes - Calçada das Virtudes
A Calçada das Virtudes, atrás do Palácio da Justiça, abre caminho 
para um jardim encantador, desenhado em socalcos, antigo local de 
operação para a Companhia Hortícola Portuense. Há quem defenda 
que é o pôr-do-sol mais bonito da cidade.

. Capela Santa Catarina e Senhora dos Anjos - Largo Santa Catarina 3
Na capela de traço barroco está um miradouro com vista 
deslumbrante da cidade, perfeito para captar a imersão da água doce 
com a água salgada, a afluência do Douro no Atlântico. Obrigatório 
levar máquina fotográfica.
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Comércio
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Cafés antigos por “ Viver no Porto ”

A cidade do Porto e o marketing digital são os principais 
interesses de Fábio Sousa, pelo que nada mais natural juntar 
os dois e criar algumas comunidades. Nascido na Invicta, 
acredita que não existe rivalidade entre o Porto e Lisboa, até 
porque o Porto é muito melhor.

. Majestic - Rua Santa Catarina 112
Um dos cafés mais reconhecidos de Portugal, pela sua fachada em 
mármore e decoração  Art Nouveau , é uma viagem aos tempos da  Bélle 
Époque . Nos loucos anos 20 passaram lá figuras históricas como            
o piloto Gago Coutinho e a atriz Beatriz Costa.

. Guarany - Avenida dos Aliados 85
Em 1933, o Guarany era apenas um café entre tantos que abriram na 
Avenida dos Aliados, com a particularidade de homenagear os índios 
da América Meridional. Hoje é o principal testemunho de quando esta 
avenida se tornou no centro da cidade.

. A Brasileira - Rua de Sá da Bandeira 91
O Porto é também uma cidade de emigrantes. Em 1903, Adriano Teles 
chegou do Brasil e abriu A Brasileira para vender os grãos moídos que 
trazia de Minas Gerais e para dar uma novidade à cidade: café servido 
em chávena.

. Café Ancora de'Ouro (“O Piolho”) - Praça de Parada Leitão 45
Provavelmente não são muitas pessoas que conhecem o Ancora 
de'Ouro. Mas todos conhecem o Piolho, que é exatamente a mesma 
coisa. Neste café histórico reúnem-se até hoje estudantes, e dizem 
que foi o primeiro café com iluminação elétrica na cidade.
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https://www.facebook.com/Viver-no-Porto-1624609914487243/
https://www.facebook.com/MajesticCafePorto/
https://www.facebook.com/cafeguarany/
https://www.facebook.com/PestanaPortoABrasileira/
https://www.facebook.com/cafepiolho/
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Feiras de rua por “ Feiras do Grande Porto ”

A primeira feira de rua de Tiago Santos foi amor à primeira 
vista. Descobriu que tinha de comprar miniaturas de 
automóveis e, quando a coleção extrapolou o espaço em 
casa, decidiu montar a sua própria banca. Criou esta 
comunidade para ajudar todos os feirantes do Porto.

. Mercado Porto Belo - Praça Carlos Alberto
O Mercado Porto Belo é das feiras mais disputadas da cidade, todos os 
sábados, a partir das 10h, reconhecido pela venda de vinil, livros, 
brinquedos de madeira, cosmética natural, bijuteria e produtos 
regionais como mel e ervas aromáticas. É uma oportunidade para 
visitar o Teatro Carlos Alberto.

. MarketPlace - Praça do Marquês
A diferença do MarketPlace-Casual Style com as restantes feiras de 
rua é o ambiente festivo, contando habitualmente com concertos no 
coreto. Vende artesanato e artigos usados, desde roupa a mobiliário.

33

https://www.facebook.com/feirasdoporto/
https://www.facebook.com/mercadoportobelo/


. Brinquedo Antigo - Hotel Tuela Porto
Esta feira é a grande tentação para os apaixonados da brincadeira.      
As bancas de jogos e brinquedos antigos remetem às gerações 
passadas, com um espaço reservado para os colecionadores que 
procuram as novidades.

. Armazém - Rua de Miragaia 93
A Feira de Velharias Vintage decorre a cada terceiro fim de semana, 
ocupando o antigo armazém da Real Companhia Velha. Este ambiente 
caracteristico da zona da Alfândega é para os amantes de tudo o que   
é vintage .

. Feira da Vandoma - Avenida 25 de Abril
Não é possível deixar de mencionar a Vandoma, a feira tradicional de 
artigos usados com mais de 30 anos de existência. Originalmente era na 
Calçada de Vandoma, os estudantes reuniam-se espontaneamente          
e vendiam livros e roupa usada. Está na Avenida 25 de Abril desde 2016.
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https://www.facebook.com/Brinquedo-Antigo-Feira-989805317704619/
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Francesinha por “ A Francesinha ”

Clóvis Alves confirma: sempre que se fala de francesinhas 
começa de imediato uma tremenda discussão. Em 2011 
decidiu criar uma comunidade que serve exclusivamente 
para debater qual a melhor francesinha da cidade. Hoje 
conclui que, sejam ou não estas as melhores, é de louvar 
Portugal por inventar este prato.

. Santa Francesinha - Praça dos Poveiros 72
Apesar de estar na Praça dos Poveiros, mesmo entre os grandes 
tubarões das francesinhas, o Santa Francesinha consegue destacar-se 
por servir um híbrido com hamburger. Sim, é uma francesinha e um 
hamburger no mesmo prato. O céu é o limite.

. Santiago - Rua de Passos Manuel 226
Uma presença assídua na lista das melhores francesinhas, acumula 
prémios e louvores, e podem contar com uma fila à entrada. A receita    
é clássica, com a mortadela a dar um gosto extra.
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https://www.facebook.com/groups/196263523782511/
https://www.facebook.com/santafrancesinha/
https://www.facebook.com/CafeSantiago.Porto/


. Pombeiro - Rua Capitão Pombeiro, 218
No interior não existem surpresas, é mais do mesmo, mas é a parte de 
fora que torna esta francesinha especial. A massa folhada substitui          
o pão, as batatas fritas são caseiras e o molho é extremamente apurado.

. Francesinha Café - Rua da Alegria 946
O molho picante, e ao mesmo tempo suave, é a primeira impressão 
nesta francesinha que substitui um pão grosso por um mais fino      
com fatias de queijo e fiambre. Dentro da sanduíche está mortadela, 
um bife mal passado e bacon.

. Yuko - Rua de Costa Cabral 2331
O ambiente acolhedor combina com a francesinha caprichada, 
havendo a opção de adicionar presunto e um molho especialmente 
picante. O diferencial é a “tampa” - uma fatia de pão grossa que cobre 
a francesinha.
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https://www.facebook.com/restaurantepombeiro/
https://www.facebook.com/francesinhacafe/
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Brunch por “ O Porto Cool ”

Em 2007, Paulo Magalhães decidiu criar uma comunidade 
que fosse capaz de servir como um amigo, alguém que 
conhece todos os recantos da cidade e está sempre 
disponível para indicar os locais mais trendy do Porto.

. Zenith Brunch & Cocktails - Praça de Carlos Alberto 86
O ambiente descontraído e a decoração industrial-chic são a imagem 
de marca deste brunch recheado de opções saudáveis e, claro, tudo 
muito  instagramável . O café especial da casa acompanha panquecas, 
tapiocas, smoothies e bowls.

. O Diplomata - Rua de José Falcão 32
As panquecas do Diplomata são indissociáveis do fenómeno  brunch na 
cidade. O sucesso do cardápio  levou à abertura de outro restaurante 
com diversas opções de brunch  e uma decoração cool, de inspiração 
marroquina: O Consulado na Rua de Cedofeita 382 .

. Miss Pavlova - Rua do Almada 13
Um brunch não é apenas um pequeno-almoço tardio, é uma refeição 
para comer quando nos apetece, e este conceito é especialmente 
empregue no Mr. Brunch da Miss Pavlova, escondido numa das lojas 
mais trendy da cidade.

. Nola Kitchen - Praça D. Filipa de Lencastre 25
Este restaurante de alimentação sustentável, sem ingredientes 
refinados ou processados, oferece três opções de brunch que nivelam 
o grau de paixão por esta refeição sem horas: “I Like Brunch”, “I Love 
Brunch” e “I Cannot Live Without Brunch”.

. Vogue Café - Rua de Aviz 10
Elegante e sofisticado, este é o verdadeiro brunch cosmopolita. Neste 
espaço com design moderno, as opções são à la carte, com destaque 
para os ovos, as panquecas e bowls, acompanhados por rabanada 
(french toast), bagel e quinoa doce.
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https://www.facebook.com/oportocool/
https://www.facebook.com/zenithporto/
https://www.facebook.com/odiplomatabar/
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https://www.facebook.com/voguecafeporto/
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Onde comer vegetariano por “ VeganHood ”

Sara Martins e Rita Duarte têm voz ativa na comunidade 
vegetariana. Através de ações de rua, de palestras e          
do Facebook, as duas amigas difundem a prática de 
veganismo no norte de Portugal. Hoje lutam também 
pelos direitos dos animais convidando todos a tentar          
o Desafio Vegetariano -  https://desafiovegetariano.com/

. Apuro Vegan Bar - Rua do Breiner 236
A receção é da responsabilidade do Batisco, o gato que incute um 
ambiente acolhedor a este espaço sustentável. A cerveja artesanal 
acompanha a melhor comfort food da cidade, 100% vegetariana.

. Vegana by Tentúgal - Rua Formosa 34-A
As prateleiras têm uma extensa variedade de produtos  cruelty-free,       
é impossível almoçar e sair com as mãos a abanar. Além de mercearia, 
é um café com sumos naturais e tostas, com destaque para as seitanas.
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https://www.facebook.com/veganhoodway/
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. Remédio Santo - Rua do Campo Alegre 553
Um espaço apaixonante liderado pelos donos que primam pela 
simpatia, com a sensação de que estamos na casa de amigos de longa 
data. A marca desta cozinha é a mistura de sabores inesperada.

. O Burrito - Rua dos Mártires da Liberdade 90
A refeição despretensiosa começa com quesadillas, seguido das tábuas 
de humus com nachos, e claro, os burritos.

. DaTerra - Rua de Mouzinho da Silveira 249
Este monopólio da comida vegetariana já tem sete espaços na cidade.   
O conceito é apresentar um buffet básico, que de básico não tem nada, 
sendo reconhecido pelas receitas surpreendentes. O último DaTerra 
abriu no Arrábida Shopping, um passo importante para uma maior 
presença da comida vegetariana nas superfícies comerciais.
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Galerias de arte por “ Inaugurações Simultâneas 
de Miguel Bombarda ”

A Rua de Miguel Bombarda é uma artéria vital da cidade, 
impulsionada pelas galerias de arte e projetos comerciais 
alternativos. Em 2007, estes espaços decidiram unir-se 
em parceria com a Câmara Municipal do Porto nos 
eventos bimestrais “Inaugurações Simultâneas de Miguel 
Bombarda”. Ana Alves da Silva trata da comunicação 
destes eventos e é uma das responsáveis por transformar 
esta outrora esquecida rua numa artéria vital.

. Galeria Fernando Santos - Rua de Miguel Bombarda 526
A célebre galeria mantém os mesmos fundamentos desde 1993: divulgar 
novos artistas portugueses; dar a conhecer arte internacional; fazer        
a ponte com instituições e colecionadores; e organizar exposições que 
motivem os grandes nomes da arte portuguesa a criar.
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https://www.facebook.com/bombardaporto/
https://www.facebook.com/bombardaporto/
https://www.facebook.com/fernandosantosgaleria/


. Galeria Quadrado Azul - Rua de Miguel Bombarda 553
Inicialmente, a Quadrado Azul era na Rua de Costa Cabral, até 
Manuel Ulisses compreender que havia uma movimentação de 
galerias na Miguel Bombarda e fazer a mudança. Está na rua das 
galerias desde 1997.

. Galeria Serpente - Rua de Miguel Bombarda 558
Em 1998, os artistas plásticos Isabel e Rodrigo Cabra fundaram este 
espaço que além de funcionar como uma galeria tradicional, tem um 
objetivo claro: estabelecer dentro da arte contemporânea um local 
aberto ao confronto de ideais e formas de criação artística.

. Galeria Espacio Jhannia Castro - Rua de Adolfo Casais Monteiro 16
A galeria é dedicada a fotografia contemporânea e a livros de autor. 
Inaugurada este ano, é uma prova que a revitalização deste quarteirão 
mobilizou a comunidade artística na cidade.
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https://www.facebook.com/galeriaquadradoazulpt/
https://www.facebook.com/galeriaserpente/
https://www.facebook.com/espaciojhanniacastro/


Arte urbana por “ Não-lugares no Porto ”

Vítor Tavares desenvolveu o conceito de “não-lugar” na  
tese de mestrado, na Faculdade de Belas Artes, 
Universidade do Porto. Em 2008, ainda a refletir nesta ideia 
de não-lugar, isto é, em como podem existir locais 
espalhados pelas cidades sem identidade ou referência 
histórica, criou uma comunidade onde apresenta uma 
visão criativa e participativa dos espaços públicos.

. Estação Trindade - Rua de Camões
No parque de estacionamento do Metro da Trindade está possivel-
mente a arte urbana mais icónica da cidade. Numa parede de 250 
metros, o portuense MrDheo desenhou o pai, que numa mão segura 
uma lata de tinta, na outra um símbolo do Porto: a Torre dos Clérigos.

. Miradouro de Vitória - Rua de São Bento da Vitória 11
Neste miradouro está um edifício devoluto que pode ser considerado 
um “não-lugar”, repleto de arte urbana feita por artistas desconhecidos. 
É possível conjugar com uma visita ao Centro Português de Fotografia.
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https://www.facebook.com/naolugaresnoporto/


. Rua da Madeira
Composta por três mil azulejos, esta obra do Miguel Januário faz uma 
pergunta: “Quem és, Porto?” A origem desta obra está no projeto 
Locomotiva, que procura a dinamização da zona próxima à Estação      
de São Bento.

. Ponte Luís I
Os murais de Frederico Draw são uma presença constante nas     
ruas da cidade, com figuras humanas representativas do Porto.       
“O AN.FI.TRI.ÃO” é uma personagem inspirada no avô do artista,   
que convida os curiosos a explorar a cidade.

. Miragaia
Em frente à Alfândega, o incontornável Vhils trabalhou durante três dias 
nesta obra, a convite do projeto “Look at Porto”. Assim como tantas 
outras obras de Vhils, o artista procura humanizar a cidade através dos 
olhares e rostos de figuras humanas esculpidas na parede.
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Locais escondidos para fotografar 
por “ Porto, a cidade que nos une! ”

O ponto comum entre Fernando Vilarinho, um bibliotecário da 
Universidade do Porto nascido em Luanda, e Jorge Torres, um 
engenheiro civil de Ermesinde, é o interesse profundo pela 
cidade do Porto. Desde 2010 que gerem esta comunidade de 
partilha de conteúdos e fotografias sobre o Porto.

. Casa Tait - Rua de Entre-Quintas 219
O Porto é uma cidade fotografada por turistas até à exaustão. 
Porém, existe um roteiro Romântico, extremamente fotogénico,   
que é muitas vezes esquecido. A primeira paragem é na Casa Tait               
e jardins circundantes, uma lembrança da centenária presença 
britânica no Porto.

. Museu Romântico do Porto - Rua de Entre-Quintas 220
No interior da Quinta da Macieirinha encontra-se a reconstituição de 
uma casa burguesa do período Romântico, com mobiliário e objetos 
decorativos da época. Carlos Alberto da Sardenha exilou-se nesta casa.
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. Jardim Botânico do Porto - Rua do Campo Alegre 1191
Outra zona arborizada que os fotógrafos não costumam visitar é a 
antiga Quinta do Campo Alegre, onde viveu a poetisa Sophia de Mello 
Breyner Andresen. Os jardins são de inspiração romântica.

. Jardins do Palácio de Cristal - Rua de Dom Manuel II
Não é propriamente escondido, mas um roteiro Romântico estaria 
sempre incompleto sem os Jardins do Palácio de Cristal. Prepara-se 
para disputar a melhor posição para fotografar a paisagem panorâmica.
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Estudantes por “ Tuna de Engenharia 
da Universidade do Porto ”

A revelar músicos estudantes de engenharia desde 1988,     
é uma das Tunas mais antigas do Porto, sendo um dos 
agrupamentos responsáveis pelo fervoroso movimento 
musical estudantil da cidade. Marcam sempre presença no 
PortusCalle, o evento anual de Tunas.

. Teatro Sá da Bandeira - Rua de Sá da Bandeira 108
Apesar do teatro mais antigo da cidade receber todo tipo de 
espetáculos, é sempre recordado pelos estudantes como o palco         
de saraus académicos e, sobretudo, do Festival Internacional de Tunas 
Académicas.

. Jardim da Cordoaria - Campo dos Mártires da Pátria
O Jardim de João Chagas, popularmente conhecido como Jardim da 
Cordoaria, é o ponto de passagem obrigatório para as noites de boémia 
estudantil, quer seja para beber um fino no Piolho ou na Adega Leonor. 
É ainda o ponto de partida do cortejo da Queima das Fitas.
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https://www.facebook.com/teupofficial/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/teupofficial/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/teatrosadabandeiraporto/


. Espaço 77 - Travessa de Cedofeita
Um dos bares mais reconhecidos entre os estudantes é o “Sete Sete”, 
que há seis anos consecutivos detém o recorde de mais cervejas minis 
vendidas. Por insistência dos estudantes, no menu está sempre incluído 
um bagaço e uma mini.

. Bufete Rapide - Rua dos Mártires da Liberdade 304
Assim como o restaurante Lusíada na Rua do Dr. Alfredo Magalhães,    
o Bufete Rapide faz parte do grupo de espaços que pacientemente 
recebe os estudantes com preços acessíveis e farta bebida.

. Rua Heróis de França
As marisqueiras de Matosinhos, próximas da doca do Porto de Leixões, 
contam invariavelmente com a presença de estudantes vestidos de 
negro, a entreterem a clientela dos restaurantes com serenatas. As 
contribuições recebidas são para investir na longevidade da Tuna.
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Música alternativa por “ Som da Frente ”

Som da frente, vanguarda, indie ou, ainda, música alternativa. 
É este o som que ocupa a cabeça de Pedro Lagoá, que está 
na origem desta comunidade e nas festas que organiza 
dedicadas ao rock marginal.

. Indústria Club - Avenida do Brasil 843
Uma das discotecas mais antigas do Porto, especializada em techno     
e house, um ritual de passagem com mais de 30 anos de dança.               
É através do seu célebre sistema de som Funktion-One, que o Som     
da Frente organiza algumas das suas festas.

. Hard Club - Mercado Ferreira Borges
O Hard Club é indissociável da história musical da cidade. Existe desde 
1997, primeiro na margem de Gaia, e a partir de 2010 no Mercado 
Ferreira Borges mas com a mesma gerência de sempre, entre eles              
o mítico Kalú, baterista dos Xutos e Pontapés.
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. Batô - Largo do Castelo,13
Fundado em 1972, este espaço continua a ser um porto seguro para          
a música verdadeiramente alternativa, sendo ainda hoje reconhecido 
como um espaço de divulgação de nova música.

. Tendinha dos Clérigos - Rua Conde de Vizela 80
É o espaço underground por excelência, onde o rock alternativo e uma 
programação eclética tornaram esta casa no último ponto de paragem 
para os notívagos.
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Porto Inovador por “ Ideias à Moda do Porto ”

Um grupo diverso de cidadãos, desde arquitetos a 
advogados, refletiram sobre o futuro da cidade e decidiram 
começar um movimento de desenvolvimento através do 
debate de ideias criativas. Antes de mais, esta comunidade 
é uma reunião de pessoas independentes que dedicam       
o tempo livre a impactar a cidade de forma positiva.

. UPTEC PINC - Praça do Coronel Pacheco 2
Uma incubadora de indústrias criativas dedicada ao desenvolvimento  
e exploração de áreas como o design, arquitetura e artes visuais.            
O UPTEC contribuiu para tornar a Praça Coronel Pacheco no centro 
criativo da cidade.

. The Fownders House - Rua da Constituição 346
São 22 escritórios distribuídos por 1300 m2, ocupados sobretudo por 
empresas B2B em regime de coworking. Antigamente o edifício era  
uma esquadra, e ainda permanecem algumas celas para visita.
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. OPO'Lab - Rua D. João IV 643
Foi o primeiro FabLab em Portugal dedicado a pensar e explorar o uso 
criativo de novas tecnologias em áreas como a arquitetura e engenha- 
ria, e tem contribuído para o desenvolvimento de uma série de projetos 
que desafiam os limites.

. Porto Design Factory - Rua Dr. António Bernardino de Almeida 537
É uma plataforma educativa de cocriação para a educação 
interdisciplinar, inovação e aceleração de novas ideias. É também o 
catalisador de uma cultura de educação experimental baseada no 
 passion-based learning. 

. CRU Cowork - Rua do Rosário 211
No quarteirão artístico da cidade está este hub criativo que atrai 
empresas e artistas para um espaço comum de coworking. Desde 
empreendedores a designers, está estabelecida uma rede que alimenta 
o ecossistema criativo do Porto.
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Correr na cidade por “ Runporto ”

Quase 20 anos depois dos primeiros passos, Jorge Teixeira e 
a comunidade da Runporto tornaram-se num dos 
principais difusores de corrida no norte do país, com mais 
de 20 eventos por ano. Inspirados em Rui Veloso e Carlos Tê, 
sugerem um roteiro baseado na canção “Porto Sentido”.

. “Quem vem e atravessa o rio/ Junto à serra do Pilar”
Na terra dos pescadores, entre a Ponte D. Luís I e a Afurada, o corredor 
deve percorrer toda a costa fluvial de Vila Nova de Gaia até chegar ao 
Cais de Gaia. É a melhor vista para a cidade do Porto.

. “Quem te vê ao vir da ponte”
Sempre próximo ao Rio Douro, depois do Cais de Gaia passamos pelas 
Caves do Vinho do Porto, pela Ponte da Arrábida e, por fim, podemos 
descansar na Reserva Natural Local do Estuário do Douro, na zona 
arenosa do Cabedelo.
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. “Por ruelas e calçadas/ Da Ribeira até à Foz”
O ponto de partida é a Ponte D. Luís I, projeto do engenheiro Théophile 
Seyrig, discípulo de Gustave Eiffel, reconhecido pelos arco de ferro 
forjado. Se percorrermos o tabuleiro superior chegamos à zona do 
Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia.

. “E esse teu ar grave e sério”
Um percurso de corrida habitual é seguir a Avenida de Montevideu até 
à Praia de Matosinhos, com paragem na famosa Anémona, a obra de 
Janet Echelman em homenagem à comunidade piscatória.

. “Ver-te assim abandonado”
Ao contrário da letra da canção, é raro encontrar o Parque da Cidade 
abandonado. Porém, desde a Anémona ao Castelo do Queijo, são            
83 hectares de espaço verde, e conseguimos sempre encontrar um 
caminho mais solitário.

. “E é sempre a primeira vez”
De regresso a Vila Nova de Gaia, a sugestão final é correr ao longo das 
riquezas naturais das praias que acompanham a costa atlântica a sul do 
rio Douro. São 18 km de puro Porto sentido.
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Onde andar de skate por “ Porto Longboard ”

Em 2013, a quantidade de praticantes de longboard skate 
cresceu de tal forma que João Pinto e Sandro Marques 
sentiram a necessidade de criar uma comunidade para dar 
apoio aos skaters, e ainda, conseguir melhores condições 
para a modalidade.

. Casa da Música - Avenida da Boavista 604
Um ícone da cidade, o edifício do arquiteto Rem Koolhaas é o spot 
ideal para encontrar companhia em cima de uma tábua com quatro 
rodas. Quarta-feira, às 21h30, é o encontro semanal da “Longboarding 
Night Shred”.

. Avenida Dona Maria II
Em Matosinhos, o bairro da Biquinha serve como centro de treinos para 
os praticantes de skate downhill, com consentimento da população 
local. A estrada descendente, de sentido único, é exemplar.

65

https://www.facebook.com/PortoLongboard/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/casadamusica/


. Edificio Transparente - Via do Castelo do Queijo 395
No geral, a marginal do Porto é favorável para a prática de longboard 
skate, com destaque para o amplo Edifício Transparente, desenhado 
pelo catalão Solà-Morales.

. Praça Guilherme Pinto
Inaugurada este ano, a nova praça de Matosinhos é a grande 
novidade para os skaters da cidade, um spot com piso impecável, 
suficientemente liso para praticar Freestyle e Dancing.

. Chaminé - Rua das Fábricas
Em Canidelo, em Vila Nova de Gaia, a iniciação de downhill tem um 
local perfeito: a chaminé. Na zona existem vários circuitos possíveis, 
pouco trânsito e uma inclinação sublime para começar a prática        
de downhill.
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Jardins por “ Projeto das 100.000 
árvores na Área Metropolitana do Porto ”

As Florestas Urbanas Nativas traduzem-se num projecto do 
Município do Porto que integra o FUTURO, que por sua vez 
integra o projeto das 100.000 árvores na Área Metropolitana 
do Porto. Esta iniciativa do Centro Regional de Educação 
para o Desenvolvimento Sustentável procura expandir área 
verde nativa na cidade.

. Jardim de São Lázaro - Passeio de São Lázaro 33
Inaugurado em 1834, o primeiro Jardim Municipal da cidade foi 
desenhado por João José Gomes. Destaque para a invulgar amargoseira, 
árvore nativa da Ásia e da Oceânia, e para o conjunto de doze magníficas 
magnólias-de-flores-grandes.

. Jardim Botânico do Porto - Rua do Campo Alegre 1191
Aqui estão os recantos, as árvores e esplêndida fauna que serviu de 
inspiração para uma parte da poesia de Sophia de Mello Breyner 
Andresen. É um espaço público desde 1951.

. Jardim da Casa Allen - Rua de António Cardoso 175
É em torno do palácio dos anos 20, tipicamente burguês, que estão 
alguns dos maiores tesouros da cidade: o charmoso tulipei-
ro-da-Virgínia, a elegante faia-de-folhas-vermelhas e o grupo de 
anciãs tílias-pendulas.

. Parque de S. Roque - Rua São Roque da Lameira 2040
Um parque com elementos característicos do Romântico, desde as 
peças esculturais, aos lagos, grutas e um labirinto de buxo. Dentro do 
parque funciona um Centro de Educação Ambiental.
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. Quinta do Covelo - Rua do Bolama 
Para mim, é um dos melhores parques no Porto para levar os miúdos      
a brincar, disfrutar de um passeio no bosque ou até para fazer um 
pic-nic. Ideal para passar bons momentos em família.

. Galeria da Biodiversidade - Rua do Campo Alegre 1191
Um espaço onde a Arte se cruza com a biologia e a história natural, 
estimulando uma panóplia de experiências sensoriais, propositada  
e cuidadosamente concebidas para celebrar a diversidade da vida. 

. Planetário do Porto - Centro Ciência Viva - Rua das Estrelas 
A melhor maneira de conhecer o Espaço sem saír da cidade é, sem 
dúvida, visitando o Planetário do Porto. O seu recente sistema de 
projeção digital fulldome garante uma experiência cinematográfica 
imersiva a qual vai ser difícil esquecer!
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Ricardo Castelo, Fotógrafo

. Miradouro da Capela de Santa Catarina
Quem quiser admirar uma das vistas mais extraordinárias do rio Douro, 
tem que subir ao Miradouro da Capela de Santa Catarina e da Senhora 
dos Anjos, situado em Lordelo do Ouro. A capela, mandada construir em 
meados do século XIV, completa a visita.

. Parque da Cidade
Este é o maior parque urbano do país, prolonga-se até ao mar da Foz do 
Douro. Espaço privilegiado para a prática de desporto ao ar livre               
e atividades em família, assume-se como um local de união de várias 
gerações.   

. Tripas à Moda do Porto
O prato tradicional que dá nome aos habitantes da cidade do Porto: 
os Tripeiros. Há várias versões da sua origem, mas na verdade,               
o segredo está nos enchidos, no feijão branco, nas tripas… e na mão 
de quem cozinha!
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