
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  
 

  

               

      

D HOSPITAL DO SÃO JOÃO - ALIADOS Itinerário Fácil / Soft Itinerary 
Hop off Aliados 

Hop on São Bento 
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     - Locais a Visitar/  

Places to Visit 

 

     - Comes e Bebes/  

Food & Drinks 

 

     - Locais a Observar/  

Places to See 

 

     - Estação de Metro/  

Metro Station 

 



           PT                                                                                                                                                                              EN 

          - Teatro Carlos Alberto                                                                                                                                          - Carlos Alberto Theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          - Igreja do Carmo                                                                                                                                                   - Carmo Church 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inaugurado em 1897 e dedicado ao rei 
Carlos Alberto, da Sardenha, foi 
inicialmente um espaço dedicado á 
apresentação de espetáculos de cariz 
popular como circo de cavalinhos, 
teatro leve e cinema. Após um período 
de esquecimento, em 2003 é 
devolvido á cidade, com uma 
arquitetura renovada e uma 
programação diversificada – o TECA. 

Link: http://www.tnsj.pt/home/teca/ 

Horário: Terça a sábado: 14h00 às 
19h00 

Domingo: 14h00 às 17h00 

 

Opened in 1897 and dedicated to the 
King Carlos Alberto of Sardegna, this 
theatre was initially  a space destined to 
popular and folk shows like horse 
circus, small theatre shows and cinema. 
After a period of lack of activity, in 2003 
it was opened again to the public with a 
new architecture and diversed 
programation – TECA. 

Link:: http://www.tnsj.pt/home/teca/ 

Hours:  Tuesday to Saturday: 2pm to 
7pm 

Sunday: 2pm to 5pm 

 

 

1 

2 

Igreja construída no séc. XVIII e de 
estilo Barroco e Rococó. Com uma 
fachada revestida pelos portuenses 
azulejos desenhados por Silvestre 
Silvestri, que retratam cenas bíblicas e 
religiosas, e no interior a sua talha 
dourada, é classificada como 
monumento nacional. 

Horário: Segunda: 14h00 às 17h00  

Terça a Sábado: 07h00 às 19h30 

Domingo: 06h30 às 12h00 e 17h30 às 
20h00 

This church was opened in 18th century 
and it has a Barroque style. It’s 
classified as a nacional monument, with 
it’s typical portuguese tiles drawned by 
Silvestre Silvestri, that depicture biblical 
and religious scenes. 

Hours: Monday: 2pm to 5pm 

Tuesday to Saturday: 7am to 7.30pm 

 Sunday: 6.30am to 12am and 5.30pm 
to 8pm 

 

http://www.tnsj.pt/home/teca/
http://www.tnsj.pt/home/teca/


 

          - Cordoaria                                                                                                                                                              - Cordoaria 

 

 

 

 

 

 

 

         - Miradouro das Virtudes 

 

 

          - Torre dos Clérigos                                                                                                                                              - Clérigos Tower 

 

 

 

 

 

 

 

          - Centro Português de Fotografia 
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Jardim de João Chagas, ou Jardim da 
Cordoaria, foi inaugurado em 1865 
pelo Visconde Vilar d’Allen como um 
jardim de estilo romântico do séc. XIX, 
com a sua diversidade de árvores, o 
seu lago e estátuas, a sua alameda e 
com o Coreto era muito frequentado 
pela burguesia da cidade. 

 

Projetado por Nicolau Nasoni em 1732 
e de estilo Barroco e Rococó a Torre 
dos Clérigos apresenta-se como o ex-
libris da cidade do Porto. Classificado 
como monumento nacional desde 
1910, é um edifício histórico do Porto. 

Link: http://www.torredosclerigos.pt/pt/ 

Horário: Segunda a domingo: 09h00 
às 19h00 

 

Cordoaria Garden it was opened in 
1865 by Visconde Vilar D’Allen as a 
romantic styled garden typical of the 
19

th
 century. With it’s diversity of tree 

species, it’s lake and statues and it’s 
bandstand, it was one of the most 
visited places by bourgeoisie. 

 

 

Designed by Nicolau Nasoni in 1732, 
with Barroque style, the Clerigos Tower 
it’s the ex-libris of Porto. It is classified 
as a National Monument since 1910, 
and it is a historical building of the city. 

Link: http://www.torredosclerigos.pt/pt/ 

Hours: Monday to Sunday: 9am to 7pm 

 

 

http://portoalities.com/pt/quais-sao-os-melhores-miradouros-do-porto/
http://www.cpf.pt/
http://www.torredosclerigos.pt/pt/
http://www.torredosclerigos.pt/pt/


        - Livraria Lello                                                                                                                                                       - Lello Bookstore 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        - Praça de Gomes Teixeira 

           

        - Reitoria do Porto 

 

         - Largo dos Lóios                                                                                                                                                 - Lóios Square 

 

 

 

 

 

 

         - Praça da Liberdade 

Como uma das mais belas livrarias do 
mundo, é um edifício emblemático de 
estilo neogótico portuense, com uma 
arquitetura e detalhes decorativos 
dominantes do séc. XX. Projetado por 
Francisco Esteves em 1906, a livraria 
tem no seu interior uma escadaria 
única que serviu de inspiração para a 
escritora J.K. Rowling. 

Link: http://www.livrarialello.pt/ 

Horário: Segunda a sexta: 10h00 – 
19h30 

Sábado e domingo: 10h00 – 19h00 

 

Largo que interliga a Rua do Clérigos, 
Rua das Flores e a Rua dos 
Caldeireiros, é um dos locais mais 
recentes da reurbanização da cidade. 
Tem o seu nome dedicado ao antigo 
Convento de Santo Elói, atual Palácio 
das Cardosas, fundado em 1490. 

 

As one of the most beautiful libraries of 
the planet, it has a emblematic style in 
it’s interior with a unic staircase and 
architecture typical of the 20

th
 century. It 

was designed by Francisco Esteves in 
1906, and it was the inspiration on the J. 
K. Rowling books. 

Link: http://www.livrarialello.pt/ 

Hours: Monday to Friday: 10am to 
7.30pm;  

Saturday and Sunday: 10am to 7pm 

 

It is a square that connects Clerigos’s 
Street, Flowers’s Street and 
Caldeireiros’s Street, and it is one of 
coolest places downtown. It’s name 
comes from a former monastery 
founded in 1490. 
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https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=edif%C3%ADcio%20da%20reitoria%20-%20lado%20norte:%20pra%C3%A7a%20de%20gomes%20teixeira
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=campus-reitoria
http://www.livrarialello.pt/
http://www.livrarialello.pt/


 

         - Rua das Flores                                                                                                                                                     - Flowers Street 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          - Estação de São Bento                                                                                                                                         - São Bento Station 
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Rua com o nome dedicado aos 
campos de flores que existiam nos 
terrenos do bispo da cidade, antes da 
abertura da rua (1521). Marcada com 
edifícios que mostram o crescimento 
populacional da cidade e da afirmação 
da burguesia mercantil através de 
casas apalaçadas. Atualmente, é um 
centro de comércio e lazer turístico. 

Link: 
http://www.visitporto.travel/Visitar/Pagi
nas/Descobrir/detalhespoi.aspx?POI=
3502 

 

 

Construída em 1896, após a 
demolição do Antigo Mosteiro de São 
Bento de Avé-Maria, é um 
emblemático edifício de estilo e 
Arquitetura do Ferro projetado por 
Marques da Silva, de onde se 
destacam, no seu interior, um 
conjunto de azulejos com cenas 
históricas do nosso país. 

Link: 
https://www.cp.pt/passageiros/pt/cons
ultar-horarios/estacoes/porto-sao-
bento  

The street’s name is dedicated to the 
flowers field that used to exist around it 
before the creation of the street (1521). 
This street identifies itself by the 
buildings that reflect the population 
growth of the city and the placement 
and influence of the bourgeoisie by the 
houses styled with palace’s architecture. 
Nowadays it’s an commercial centre, an 
touristic and recreation street. 

Link: 

http://www.visitporto.travel/Visitar/Pagin
as/Descobrir/detalhespoi.aspx?POI=35
02 

 

Founded in 1896, after the demolition of 
the Sao Bento de Avé-Maria Monastery, 
it is a emblematic building with a style 
and architecture of the 19

th
 century 

designed by Marques da Silva. In it’s 
interior you can see Portuguese Tiles 
that depicture moments of our country’s 
history. 

Link: 
https://www.cp.pt/passageiros/pt/consult
ar-horarios/estacoes/porto-sao-bento  

 

 

http://www.visitporto.travel/Visitar/Paginas/Descobrir/detalhespoi.aspx?POI=3502
http://www.visitporto.travel/Visitar/Paginas/Descobrir/detalhespoi.aspx?POI=3502
http://www.visitporto.travel/Visitar/Paginas/Descobrir/detalhespoi.aspx?POI=3502
https://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios/estacoes/porto-sao-bento
https://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios/estacoes/porto-sao-bento
https://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios/estacoes/porto-sao-bento
http://www.visitporto.travel/Visitar/Paginas/Descobrir/detalhespoi.aspx?POI=3502
http://www.visitporto.travel/Visitar/Paginas/Descobrir/detalhespoi.aspx?POI=3502
http://www.visitporto.travel/Visitar/Paginas/Descobrir/detalhespoi.aspx?POI=3502
https://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios/estacoes/porto-sao-bento
https://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios/estacoes/porto-sao-bento


 

         PT                                                                                                                                                               EN 

COMES E BEBES                                                                                                                                           FOOD & DRINKS 

        - Cervejaria Brasão                                                                                                                                              - Brasão Restaurant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

         - Câmara Municipal do Porto                         

 
        - Taxca ( A badalhoca da baixa)                                                                                                                          - Taxca ( A badalhoca da baixa) 

 

 

 

 

 

 

1 

Construída em 1896, após a 
demolição do Antigo Mosteiro de São 
Bento de Avé-Maria, é um 
emblemático edifício de estilo e 
Arquitetura do Ferro projetado por 
Marques da Silva, de onde se 
destacam, no seu interior, um 
conjunto de azulejos com cenas 
históricas do nosso país. 

Link: http://www.brasao.pt/  

Horário: Domingo a quinta: das 12h00 
às 15h00 e das 19h00 às 00h00 

Sexta e sábado: das 12h00 às 15h e 
das 19h00 às 02h00 

 

 

Founded in 1896, after the demolition of 
the Sao Bento de Avé-Maria Monastery, 
it is a emblematic building with a style 
and architecture of the 19

th
 century 

designed by Marques da Silva. In it’s 
interior you can see Portuguese Tiles 
that depicture moments of our country’s 
history. 

Link:: 
https://oportocool.wordpress.com/2015/
01/08/cervejaria-brasao/ 

Hours: Sunday to Thursday: 12am to 
3pm, and 7pm to 12pm; 

Friday and Saturday: 12am to 3pm and 
7pm to 2am 
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Inaugurada em 2013, no centro da 
baixa do Porto, na Rua da Picaria, é 
uma tasca com uma vertente moderna 
da verdadeira Tasca, A Badalhoca, 
conhecida pelas suas sandes de 
presunto e espirito e ambiente 
tipicamente portuense. 

Link: 
http://fugas.publico.pt/restauranteseba
res/325588_taxca  

Horário: Segunda a quarta: das 
12h00 às 22h30 

Quinta a sábado: das 12h00 às 02h00 

Domingo: fechado 

Opened in 2013, right in the centre of 
Porto’s downtown, in Picaria Street, it 
is a modern tavern that had it’s 
inspiration from the real Badalhoca’s 
Tavern. It’s known by it’s ham 
sandwich and it’s famous Portuguese 
spirit and ambience. 

Link: 
http://fugas.publico.pt/restauranteseba
res/325588_taxca  

Hours: Monday to Wednesday: 12 am 
to 10.30pm 

 

http://www.cm-porto.pt/
http://www.brasao.pt/
https://oportocool.wordpress.com/2015/01/08/cervejaria-brasao/
https://oportocool.wordpress.com/2015/01/08/cervejaria-brasao/
http://fugas.publico.pt/restaurantesebares/325588_taxca
http://fugas.publico.pt/restaurantesebares/325588_taxca
http://fugas.publico.pt/restaurantesebares/325588_taxca
http://fugas.publico.pt/restaurantesebares/325588_taxca


         - Café Ceuta                                                                                                                                                         - Ceuta Coffee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         - Café Vitória                                                                                                                                                        - Vitória Coffee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aberto desde os anos 50, com um 
estilo tipicamente moderno da cidade, 
é um café emblemático por onde 
passaram figuras históricas e 
marcantes da história da cidade e do 
país. Como um espaço boémio da 
cidade, tem no seu piso inferior 
bilhares 

Link: 
https://lifecooler.com/artigo/comer/cafe
-ceuta/427774/ 

Horário: Segunda a Sábado: 7h às 2h 

Domingos encerrados 

 

 

 

Link: 

Horário: Segunda a sábado: das 07h30 
às 02h00 

Opened since the 50’s, with an 
Modern style and architecture, it’s an 
famous bar/restaurant, where 
historical personas passed by. As an 
bohemian place it has billiards in its 
basement. 

Link: 
https://lifecooler.com/artigo/comer/cafe
-ceuta/427774/ 

Hours: Monday to Saturday: 7am to 
2pm 

Closed at Sundays 

3 
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Café Vitoria é um espaço moderno, 
mas que conseguiu manter o espirito 
dos tradicionais cafés portuenses. 
Espaço de lazer e descontração, que 
apresenta um menu com pratos 
portugueses, mas também com pratos 
influentes da Asia e Italianos. 

Link: 
https://oportocool.wordpress.com/201
1/01/31/cafe-vitoria/ 

Horário: Segunda, quarta e quinta: 
das 12h00 às 01h00 

Terça: fechado 

Sexta: das 12h00 às 02h00 

Sábado: das 14h00 às 02h00 

Domingo: das 14h00 às 01h00 

 

Café Vitoria is an urban space that 
managed to conserve the tradicional 
spirit of portuguese cafés. It’s an 
lounge place, with an menu made with 
portuguese cousine, but algo italian 
and asian cousine. 

Link: 
https://oportocool.wordpress.com/201
1/01/31/cafe-vitoria/ 

Hours: Monday, Wednesday and 
Thursday: 12am to 1am 

Closed at Tuesdays 

Friday: 12am to 2am 

Saturday: 2pm to 2am 

Sunday: 2pm to 1am 

https://lifecooler.com/artigo/comer/cafe-ceuta/427774/
https://lifecooler.com/artigo/comer/cafe-ceuta/427774/
https://lifecooler.com/artigo/comer/cafe-ceuta/427774/
https://lifecooler.com/artigo/comer/cafe-ceuta/427774/
https://oportocool.wordpress.com/2011/01/31/cafe-vitoria/
https://oportocool.wordpress.com/2011/01/31/cafe-vitoria/
https://oportocool.wordpress.com/2011/01/31/cafe-vitoria/
https://oportocool.wordpress.com/2011/01/31/cafe-vitoria/


 

           - Antigo Armazém Fábrica das Devesas 

 

         - Café Aduela                                                                                                                                                       - Aduela Coffee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           - Café 77                                                                                                                                                               - 77 Coffee                                 
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Como um dos bares/ café mais 
conhecidos da baixa da cidade, é um 
espaço de descontração, bom 
ambiente, onde se pode estar com 
amigos. Bom menu, onde servem 
bons vinhos e tapas. 

Link: 
https://oportocool.wordpress.com/201
4/06/18/aduela-taberna-bar/  

Horário: Segunda: das 17h00 às 
02h00 

Terça a sábado: das 13h00 às 02h00 

One of the most famous bars in 
Porto’s downtown, it is na bohemian 
place, where you can find a good 
ambienceand good music to be with 
friends. Good menu, with good wines 
and famous tapas. 

Link: 
https://oportocool.wordpress.com/201
4/06/18/aduela-taberna-bar/  

Hours: Monday: 5pm to 2am 

Tuesday to Saturday: 1pm to 2am 

6 

Bar conhecido pelo seu record de 
venda do maior número de cerveja no 
país. É um bom espaço para começar 
a movida da baixa do Porto. Local 
onde se juntam muitos estudantes 
para lazer. 

Link: 
http://www.evasoes.pt/beber/espaco-
77-bar-em-cedofeita-e-o-que-vende-
mais-minis-no-pais-2/  

Horário: Segunda a sábado: das 
10h00 às 04h00 

Domingo encerrado 

It is known by it’s record of selling the 
biggest quantity of beer in the country. 
It’s a good space to start the famous 
Porto’s movida. It’s also famous for 
being an bohemian center for 
Erasmus students. 

Link: 
http://www.evasoes.pt/beber/espaco-
77-bar-em-cedofeita-e-o-que-vende-
mais-minis-no-pais-2/  

Hours: Monday to Saturday: 10 am to 
4am 

Sunday it’s close. 

http://www.visitporto.travel/visitar/paginas/descobrir/DetalhesPOI.aspx?POI=3503&TagID=6
https://oportocool.wordpress.com/2014/06/18/aduela-taberna-bar/
https://oportocool.wordpress.com/2014/06/18/aduela-taberna-bar/
https://oportocool.wordpress.com/2014/06/18/aduela-taberna-bar/
https://oportocool.wordpress.com/2014/06/18/aduela-taberna-bar/
http://www.evasoes.pt/beber/espaco-77-bar-em-cedofeita-e-o-que-vende-mais-minis-no-pais-2/
http://www.evasoes.pt/beber/espaco-77-bar-em-cedofeita-e-o-que-vende-mais-minis-no-pais-2/
http://www.evasoes.pt/beber/espaco-77-bar-em-cedofeita-e-o-que-vende-mais-minis-no-pais-2/
http://www.evasoes.pt/beber/espaco-77-bar-em-cedofeita-e-o-que-vende-mais-minis-no-pais-2/
http://www.evasoes.pt/beber/espaco-77-bar-em-cedofeita-e-o-que-vende-mais-minis-no-pais-2/
http://www.evasoes.pt/beber/espaco-77-bar-em-cedofeita-e-o-que-vende-mais-minis-no-pais-2/


          - Café Luso                                                                                                                                                            - Luso Coffee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            - Praça Carlos Alberto 

Localizado na Praça Carlos Alberto, 
uma das zonas mais emblemáticas do 
Porto, o histórico Café Luso foi 
recentemente remodelado e é agora 
café, restaurante e cervejaria, 
revelando-se um local de passagem 
obrigatória do dia e da noite 
portuenses. Aqui poderá saborear as 
iguarias da gastronomia portuense, 
como a típica francesinha, os 
preguinhos e o prato de tremoço que, 
um dos ex-líbris da casa. 

Link: 
http://www.visitporto.travel/visitar/pagi
nas/viagem/DetalhesPOI.aspx?POI=2
27  

Horário: Segunda a sexta: das 08h00 
às 01h00 

Sábado e domingo: das 08h00 às 
02h00 

7 

Placed in Carlos Alberto’s Square, one 
of the moust famous places in Porto, 
it’s na historic café, restaurant and 
beershop. In here you can taste the 
typical portuguese cousine, with the 
famous Francesinha and a plate of 
tremoços, as one of the house ex-
libris. 

Link: 
http://www.visitporto.travel/visitar/pagi
nas/viagem/DetalhesPOI.aspx?POI=2
27  

Hours: Monday to Friday: 8am to 1am 

Saturday and Sunday: 8am to 2am 

http://visitporto.travel/Visitar/Paginas/Descobrir/DetalhesPoi.aspx?POI=3341&AreaType=2&Area=2
http://www.visitporto.travel/visitar/paginas/viagem/DetalhesPOI.aspx?POI=227
http://www.visitporto.travel/visitar/paginas/viagem/DetalhesPOI.aspx?POI=227
http://www.visitporto.travel/visitar/paginas/viagem/DetalhesPOI.aspx?POI=227
http://www.visitporto.travel/visitar/paginas/viagem/DetalhesPOI.aspx?POI=227
http://www.visitporto.travel/visitar/paginas/viagem/DetalhesPOI.aspx?POI=227
http://www.visitporto.travel/visitar/paginas/viagem/DetalhesPOI.aspx?POI=227

