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AANKOMST IN PORTO

Met het vliegtuig

AEROPORTO DR FRANCISCO 
SÁ CARNEIRO
Aan de EN 107, 14 km ten noordwesten 
van Porto. t 229 432 400 -  
www.aeroportoporto.pt
Diensten – Geldautomaat, wissel-
kantoor, postkantoor, bagagedepot, 
autoverhuur. Een Toeristenbureau (8.00-
23.30 u) verschaft veel informatie en 
documentatie, waaronder een platte-
grond met het openbaar vervoer in Porto 
(Mapa turístico oficial). De Porto Card is 
te koop bij het loket Nova Câmbios.
Luchtvaartmaatschappijen – T blz. 14.

VERBINDING MET HET CENTRUM
Metro – Lijn E (paars) verbindt de lucht-
haven rechtstreeks met het centrum 
(vanaf 6.00 u, elke 20 of 30 min., reistijd 
30 min., € 2). Dit is het meest praktische 
vervoermiddel.
Bus – Bussen nrs. 601 (5.30-23.30 u)  
en 602 (5.30-20.45 u) verbinden de 
luchthaven met Cordoaria in het  
centrum (reistijd ong. 1 uur; € 2);  
nr. 3M (24.00-5.00 u) rijdt naar de 
Avenida dos Aliados.

Pendeldienst Goin’Porto –  
t 937 599 089 - www.goinporto.com.  
Deze shuttle rijdt heen en weer tussen 
de luchthaven, Boavista (Casa da 
Música) en het centrum (Av. dos Aliados, 
hoek Rua 31 de Janeiro) van 4.45 u tot 
1.15 u (reistijd 20 min. naar Boavista, 
30 min. naar het centrum - € 5, H/T € 9).
Taxi – Reken op ca. € 27.

Met de trein
Tijden en tarieven – www.cp.pt
Estação de Campanhã – Kaart  
agglomeratie D2 - Rua da Estação  
(ten oosten van het oude Porto) - 
t 808 208 208. Hoofdstation met 
internationale en nationale verbindin-
gen, die rechtstreeks aansluiten op 
de metro en de bus (nr. 207) naar het 
centrum; taxistandplaats.
Estação de São Bento – Vouwkaart 
EF5 - Praça Almeida Garret - t 808 
208 208. Alle treinen die hiervandaan 
naar het centrum gaan, stoppen in 
Campanhã (verbinding tussen beide 
stations elke 5 min., reistijd 5 min.). 
Treinen naar de buitenwijken van Porto 
en de regio Norte. Het station geeft 
rechtstreeks aansluiting op de metro.

Met de bus
Internationale busterminal – 
Vouwkaart B1 - Hoek Casa da 
Música en Rua do Capitão Henrique 
Galvão -  Casa da Música. Eurolines 
(t 228 317 967 - www.eurolines.com) 
en Internorte (t 707 200 512 -  
www.internorte.pt).

Kleurrijke rabelo’s vervoeren port over de Douro. © Saiko3p/iStock

AANKOMST IN PORTO

Deze 1, 2, 3 of 4 dagen geldige pas 
voor het openbaar vervoer en de 
musea van Porto kan voordelig en 
handig zijn (T blz. 22).

PORTO CARD
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WELKOM IN PORTO

Onze favoriete ‘mooiste plekjes’

Fundação de Serralvesaa
Kaart agglomeratie B1 - T blz. 58

Igreja de São Franciscoaa
Vouwkaart E7 - T blz. 41

Ponte Luís Iaa
Vouwkaart F7 - T blz. 44 

Dourovalleiaa
Detailkaart van de regio AB1 -  
T blz. 77

WAT U NIET MAG MISSEN
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Casa da Músicaa
Vouwkaart B1 - T blz. 57

Torre dos Clérigosa
Vouwkaart EF5 - T blz. 51 

Séa in het oude Porto 
Vouwkaart E6 - T blz. 36

Parque da Cidadea
Kaart agglomeratie B1 - T blz. 60
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WELKOM IN PORTO

Í Beklim de Torre dos Clérigos, die 
met zijn hoogte van 75 m vroeger 
als baken voor de schepen diende en 
die een weids uitzicht biedt over de 
stad, de kathedraal, de Douro en de 
portkelders. T blz. 51.

Í Fiets langs de zuidoever van de 
Douro naar het vissersdorp Afurada, 
om gegrilde vis te eten en vogels te 
spotten in het natuurreservaat van het 
estuarium. T blz. 66.

Í Maak kennis met de Portugese 
schilders en beeldhouwers uit de 
19de en 20ste eeuw in het Museu 
Nacional Soares dos Reis en bekijk het 
marmeren beeld O Desterrado, het 
symbool van de saudade. T blz. 52.

Í Ga terug in de tijd met de 
ouderwetse gele en okerkleurige 
tram (eléctrico) van lijn 1, die 
rammelend over de noordoever naar 
de riviermonding in Foz do Douro 
rijdt. Bewonder in het voorbijgaan de 
barokgevels van de Igreja do Carmo en 
de Igreja das Carmelitas. T blz. 52.

Í Bekijk de azulejopanelen van de 
kerken en de stationshal van São Bento, 
en werp een blik op de art-decogevels 
van ouderwetse winkeltjes in de buurt 
van de markt van Bolhão. T blz. 50.

Í Bezoek een van de portkelders 
in Vila Nova de Gaia en drink een 
glaasje port op het terras van Porto 
Cruz, om bij zonsondergang van het 
adembenemende uitzicht op Porto 
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De barokke gevels van de Igreja do Carmo  
en de Igreja das Carmelitas

Í Maak een boottocht op de 
Douro en bekijk van dichtbij de 
sierlijke bruggen over de rivier, 
waarvan de spectaculaire Ponte 
Luís I het symbool van Porto is. 
U kunt ook verder varen naar de 
wijngaarden van de Dourovallei, 
stroomopwaarts. T blz. 23.
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te genieten. De twee heuvels worden 
gescheiden door een klein dal, dat naar 
het Praça da Ribeira leidt. T blz. 63.

Í Laat u verrassen door het contrast 
tussen de vrij sobere buitenkant van 
de Igreja de Santa Clara en het met 
verguld houtsnijwerk bedekte interieur, 
en begroet de ontelbare gouden 
engeltjes. T blz. 44.

Í Laat u meeslepen door de aanste-
kelijke vreugde van het São João, het 
grootste feest van Porto, dat in de 
nacht van 23 op 24 juni wordt gevierd. 

Overvolle straten, uitgelaten menigten, 
kraampjes met gegrilde sardientjes, 
concerten en bals in elke wijk; na het 
vuurwerk wordt het feest voortgezet 
op het strand. T blz. 26 en blz. 122.

De Douro mondt uit in de Atlantische Oceaan in Foz do Douro
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Í Loop na de middag langs de 
oever van de Douro over de Cais 
da Ribeira, waar smalle en kleurige 
18de-eeuwse huizen bovenuit ste-
ken, of begin de avond op een van 
de vele terrassen, om de zon in het 
water te zien zakken. T blz. 43.
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De eerste dag

3 Ochtend
Begin de ontdekking van de stad vanaf 
de top van de Torre dos Clérigosa 
(blz. 51), om u te oriënteren en van het 
uitzicht te genieten. Bezoek daarna 
het nabijgelegen Centro Português de 
Fotografiasa (blz. 55). Dwaal door de 
middeleeuwse steegjes van het oude 
Porto; bewonder het barokinterieur van 
de Igreja de São Franciscoaa (blz. 41) 
en de magistrale architectuur van het 
Palácio da Bolsa aan het Praça Infante 
Dom Henrique. Lunch aan datzelfde 
plein in de Mercado Ferreira Borges, 
die nog zijn 19de-eeuwse metaalcon-
structie heeft, of in een van de leuke 
eettentjes in de Rua das Flores.
3 Na de middag
Ga naar de Igreja São Lourenço dos 
Grilos, vanwege het interessante 
Museu de Arte Sacra e Arqueologiaa 
(blz. 39). Loop daarna via de trap 

omhoog naar het terras van de Séa 
(blz. 36), een ander geweldig uitkijk-
punt, en neem de tijd om de kathedraal 
vanbinnen te bekijken. Loop naar de 
Muralha Fernandina en werp en passant 
een blik op de vergulde beelden van de 
Igreja Santa Claraa (blz. 44). Loop via 
de Escadas dos Guidais (trappen) naar 
de Douro en maak een boottocht op 
de rivier.
3 Avond
Dineer op de Cais da Ribeiraaa en 
geniet van het uitzicht op de Douro.

De tweede dag

3 Ochtend
Begin de dag in schoonheid tussen de 
Portugese beelden en schilderijen van 
het Museu Soares dos Reisa (blz. 52), 
en loop daarna naar het centrum via het 
Praça da Liberdade; bekijk de azulejo’s 
van het station São Bentoa (blz. 50) 
en flaneer door de winkelbuurt rond 
de Rua Santa Catarina, met prachtige 
art-decogevels en legendarische cafés. 
Lunch bij de Mercado do Bolhão of proef 
de francesinha, een unieke specialiteit 
van Porto!
3 Na de middag
Besteed de middag aan de Fundação de 
Serralvesaa (blz. 58), gevolgd door een 
wandeling in Foz do Douro, en ga terug 
met tramlijn 1.
3 Avond
Combineer, afhankelijk van het pro-
gramma, een concert en diner in het 
Casa da Músicaa (blz. 57) of breng 

PORTO IN 3 DAGEN

Als u nog tijd hebt, is een 
bezoek aan de schitterende stad 
Guimarães (één dag) beslist de 
moeite waard. Als u twee of 
drie dagen extra hebt, verken 
dan de prachtige Dourovallei, een 
van de mooiste landschappen 
van Portugal, en overnacht in een 
quinta stroomopwaarts van Régua.

EXCURSIES IN DE OMGEVING



1110

PORTO IN 3 DAGEN

de avond door in het Maus Hábitos 
(blz. 107).

De derde dag

3 Ochtend
Huur een fiets en volg het fietspad over 
de zuidoever van de Douro naar het 
natuurreservaat van het estuarium, 
waar u vanuit observatieposten vogels 
kunt bekijken. Rijd daarna over het 
fietspad nog een stukje verder naar 
de Atlantische Oceaan en profiteer 
van het strand. Snuif op de terugweg 
de authentieke sfeer op in Afuradaa 
(blz. 66) en eet een gegrild visje of 

schaal- en schelpdieren in een van de 
karakteristieke restaurantjes.
3 Na de middag
Bezoek het Centro Interpretativo do 
Património da Afurada, dat de geschie-
denis van dit vissersdorp vertelt. Keer 
terug naar Vila Nova de Gaia of stap met 
de fiets aan boord van de Flor do Gás 
(blz. 57) en maak de korte oversteek 
van de rivier. Aan de overkant fietst u 
langs de Douro terug naar Porto. Neem 
deel aan een rondleiding door een van 
de portkelders in Vila Nova de Gaia.
3 Avond
Breng de avond door in Vila Nova de 
Gaiaa (blz. 63).

De muren van de stationshal van het Estação de São Bento zijn bekleed met azulejo’s.
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BESTEMMING PORTO

Bagagelockers
In de gangen van de metrostations 
Trindade en Aliados zijn automatische 
bagagelockers te vinden, evenals in het 
station São Bento. Geopend 6.00- 
1.00 u, lockers van drie verschillende 
groottes, € 1/2 voor 1 uur, € 3,50/5,50 
voor 12 uur, € 4,50/7,50 voor 24 uur.

Banken
In de hele stad zijn banken te vinden, 
waarvan de hoofdkantoren doorgaans 
in de wijk Baixa zijn gevestigd. Er zijn 
veel geldautomaten, multibancos 
genaamd, die de meeste betaalkaarten 
en creditcards accepteren.
T ‘Geldzaken’, blz. 14, en 
‘Openingstijden’, blz. 21.

Consulaten
Consulaat van Nederland – Rua de 
Reboleira 49 (1ste verdieping) -  
4050-492 Porto - t 222 080 061.
Consulaat van België – Largo  
do Adro 9 - 4050-016 Porto -  
t 226 076 800.

Elektriciteit
220 volt/50 Hz. Portugal heeft dezelfde 
stopcontacten als Nederland en België, 
met dubbele ronde stekkeropeningen.

Feestdagen
1 januari – Nieuwjaar.
Februari – Mardi gras (variabele 
datum).

Maart-april – Goede Vrijdag (variabele 
datum).
60 dagen na Pasen – Sacramentsdag.
25 april – Herdenking van de 
Anjerrevolutie, Feest van de Vrijheid.
1 mei – Dag van de Arbeid.
10 juni – Dia de Camões, nationale 
feestdag waarop de dood van deze 
grote volksdichter wordt herdacht.
24 juni – Sint-Jansfeest ter ere van  
São João, beschermheilige van Porto.
15 augustus – Maria-Hemelvaart.
5 oktober – Feest van de Republiek.
1 november – Allerheiligen.
1 december – Herstel van de 
Onafhankelijkheid.
8 december – Onbevlekte ontvangenis.
25 december – Kerstmis. 
T ‘Evenementenkalender’, blz. 26.

Fietsen
Vanwege het heuvelachtige reliëf is 
de fiets niet handig in het oude Porto, 
maar het is wel fijn om langs de Douro 
te fietsen. De stad beschikt over twee 
fietspaden. 
Op de zuidoever loopt een fietspad 
naar de monding van de rivier (in het 
begin is het een brede stoep, die ook 
voor voetgangers is bestemd) en 
daarna nog ongeveer 15 km langs  
de stranden.
Op de noordoever begint het fietspad 
ter hoogte van de Rua de Monchique 
en leidt het naar Foz do Douro en 
Matosinhos.
Bij het Toeristenbureau van Porto  
is gratis een plattegrond verkrijg- 

PRAKTISCHE INFO
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baar, waarop de fietspaden staan 
aangegeven.
Vieguini – Vouwkaart D6 - Rua 
Nova de Alfândega 7 - t 914 306 
838 - www.vieguini.pt (in het Engels) - 
9.00-19.00 u. Fietsen van uitstekende 
kwaliteit met de juiste uitrusting (helm, 
spanriem, kinderzitje, kaart); ook 
tandems en scooters. Ideaal gelegen 
voor een fietstocht naar Foz do Douro – 
aan de oever van de Douro, net voorbij 
de halte van tram 1 – vriendelijke 
bediening. Fiets voor volwassene: € 12 
voor 24 uur.
Porto Rent a Bike – Vouwkaart F7 - 
Av. Gustavo Eiffel 280 (dicht bij de 
Funicular dos Guindais) - t 222 022 
375/913 104 024 - www.portorenta 
bike.com (in het Engels) - april-okt.: 
10.00-14.00 u en 15.00-19.00 u; nov.-
maart: 9.00-13.00 u en 14.00-18.00 u. 
Verhuur van fietsen voor volwassenen 
(€ 15/24 uur), tandems en elektrische 
fietsen; hoe langer de duur, hoe lager 
het tarief. Fietstocht door de stad 
onder leiding van een gids (3 uur).
Fold’n’Visit – Rua Alferes Malheiro 139 -  
U Trindade - t 220 997 106/915 316 
999 - www.topbiketoursportugal.com 
(in het Engels). Verschillende soorten 
fietsen te huur, rondleiding door Porto 
met de fiets of te voet (3 uur).

Fooien
De bediening is bij de prijs inbegrepen, 
maar het is gebruikelijk om een fooi te 
geven van circa 10% van de rekening.

Gezondheid
Apotheken (farmácias) zijn te her-
kennen aan een groen bord met een 
wit kruis. De lijst van apotheken met 

wachtdienst hangt bij de ingang van 
apotheken en wordt gepubliceerd op 
www.farmaciasdeservico.net (in het 
Portugees).
Ziekenhuis – Hospital de Santo 
António - Vouwkaart D5 - Largo Prof. 
Abel Salazar - t 222 077 500.
In geval van nood vormt u het nummer 
112 of 226 078 220 (politie).

Maaltijden
T ‘Uit eten’, blz. 88.
Tijdstippen – De almoço (lunch) wordt 
geserveerd tussen 12.00 u en 14.30 u,  
het jantar (diner) tussen 19.00 u en 
22.00 u.
Prijzen – In eenvoudige restaurantjes 
staan soms twee prijzen vermeld voor 
hetzelfde gerecht. De ene is voor een 
halve portie (meia dose), die al best 
copieus is, en de andere voor een hele 
portie (dose), die meestal genoeg is 
voor twee personen.
Reserveren – Gezien de toeristische 
drukte, vooral tijdens het weekend, is 

Luchthaven: t 229 432 400.
Europees alarmnummer: t 112.
Toeristenpolitie (diefstal of 
verlies) – R. Clube dos Fenianos 11  
(naast het Posto de Turismo 
Centro) - t 222 081 833.
Diefstal/verlies van creditcards:
Belgische reizigers - alle kaarten: 
t 0032 (0)70 344 344.
Nederlandse reizigers - alle 
creditcards: t 0031 (0)88 3855 
372 (Bankpassen Meldcentrale).

NOODNUMMERS
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Terreiro da Sé
Vouwkaart E6  
Op dit grote plein in de oude bovenstad 
staat in het midden een schandpaal in 
neopombalstijl (1945). Het plein wordt 
begrensd door het massieve silhouet 
van de kathedraal, het voormalige 
bisschoppelijke paleis uit de 18de eeuw 
en een 14de-eeuwse granieten toren. 
Opvallend is ook het ruiterstandbeeld 
van Vímara Peres (820-873), een chris-
telijke edelman die Porto in 866 uit de 
greep van de Moren bevrijdde.
Vanaf het Terreiro da Sé kunt u zich 
wagen in de trapstraatjes en smalle 
steegjes van de oude stad, met mooie 
doorkijkjes op de zee van daken. De 
sfeervolle, lager gelegen wijken Bairro 
da Sé en Bairro da Lada hebben hun 
volkse uitstraling bewaard. Ze zijn te 
bereiken via een wirwar van steegjes 
en trappen die naar de Douro aflopen.

Sé a
Vouwkaart E6 –t 222 059 028 -  
april-okt.: ma.-za. 9.00-19.00 u, zon- en 
feestd. 9.00-12.30 u en 14.30-19.00 u; 
nov.-maart: ma.-za. 9.00-18.00 u, zon- 
en feestd. 9.00-12.30 u - gratis.
Deze kathedraal, een versterkte kerk 
uit de 12de eeuw, was een van de eer-
ste romaanse kerken van Portugal en 
werd in de 17de en 18de eeuw ingrij-
pend verbouwd. Door de versterkingen 
doet hij streng aan en de architectuur 
is een ietwat bonte mix. De hoofdgevel, 
geflankeerd door twee vierkante torens 
met koepeldaken, heeft een romaans 
roosvenster (13de eeuw) en een barok-
portaal. Aan de noordzijde werd een 
loggia (1736) in barokstijl aangebouwd 
door Nasoni (T kadertekst blz. 50).
Binnen wordt het vrij smalle schip 
omlijst door twee zijbeuken. Speciale 

Steile straatjes lopen over de noordoever omhoog naar de imposante 
kathedraal, die over het oude Porto waakt: het historische centrum van de stad, 
erkend als werelderfgoed. Het standbeeld van de infant dom Henrique  
(Hendrik de Zeevaarder) wijst met de vinger naar de oceaan, wat eraan 
herinnert dat Porto aan de grote ontdekkingsreizen deelnam.

3 Bereikbaarheid: U São Bento (lijn D) en daarna te voet. 
Uitneembare vouwkaart DF6-7. Detailkaart van de wijk blz. 46-47.
3 Aanrader: trek een halve dag uit om door de doolhof van middeleeuwse  
steegjes in de wijk rond de kathedraal te zwerven. U kunt niet verdwalen, want  
u komt altijd weer bij de rivier uit. Aan het einde van de dag, na een boottochtje  
op de Douro, kunt u een drankje nemen op de Cais da Ribeira en de gouden gloed 
van de rivier met de Ponte Luís I en daartegenover Vila Nova de Gaia bewonderen: 
een magisch moment!
T ‘De beste adressen’, blz. 88, 97, 100, 105 en 108.

HET OUDE PORTOaa

De kathedraal en schandpaal op het Terreiro da Sé © Stockphotos Art/Shutterstock.com
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aandacht verdienen de drie marmeren 
wijwatervaten (17de eeuw), die elk 
door een standbeeld worden gedragen, 
en in de doopkapel een bronzen reliëf 
van de beeldhouwer Teixeira Lopes, dat 
het doopsel van Christus door Johannes 
de Doper voorstelt.
Het transept en het koor zijn in barok-
stijl verbouwd. In de Sacramentskapel in 
de linkerkruisarm van het transept staat 
een prachtig altaara met een retabel 
van geciseleerd zilver (17de eeuw).

CLAUSTRO
Toegang via de rechterkruisarm van 
het transept - april-okt.: ma.-za. 9.00-
18.30 u, zon- en feestd. 14.30-18.30 u; 
nov.-maart: ma.-za. 9.00-17.30 u, 
zon - en feestd. 14.30-17.30 u - € 3. 
Deze 14de-eeuwse kloostergang werd 
tussen 1729 en 1731 volledig bekleed 
met azulejopanelena door Valentim 
de Almeida, die taferelen uit het leven 
van Maria en het Hooglied verbeel-
den. Een mooie granieten trap van 
Nicolau Nasoni leidt naar het terras dat 
door António Vital werd versierd met 

azulejo’s (twee voorstellingen van de 
Metamorfosen van Ovidius). De trap 
steekt rechts boven het oorspron-
kelijke romaanse claustrum uit, waar 
enkele sarcofagen staan, en komt links 
op de kapittelzaal uit, waarvan het 
cassetteplafond in 1737 door Pachini 
werd beschilderd met allegorieën van 
de zedelijke waarden. Een andere trap 
voert via de schatkamer weer naar 
beneden.

Museu Guerra Junqueiro a
Vouwkaart E6 – Rua D. Hugo 32 - 
t 222 003 689 - di.-zo. 10.00-17.30 u - 
€ 2,20; za. en zo. gratis - cafetaria.
Dit 18de-eeuwse herenhuis achter de 
kathedraal kijkt uit op een rustige tuin. 
Het was vroeger van de dichter Guerra 
Junqueiro (1850-1923), die er een 
schitterende collectie meubelen, edel-
smeedkunst, Portugees zilverwerk uit 
de 17de-18de eeuw, heiligenbeelden, 
wandtapijten enzovoort bijeenbracht. 
Tot de topstukken behoren de Spaans-
Moorse faience (15de-16de eeuw), 

Omdat Porto op heuvels is gebouwd, zijn overal fraaie uitkijkpunten te vinden.
Torre dos Clérigos (blz. 51): panoramisch uitzicht op de stad.
Serra do Pilar (blz. 63): vanaf het plein voor het Convento de Nossa Senhora  
da Serra do Pilar op de zuidoever, uitzicht op de oude stad, de Douro en  
de portkelders.
Terreiro da Sé (blz. 36): uitzicht op de wijk rond de kathedraal.
Ponte Luís I (blz. 46): midden in de Douro, fascinerend uitzicht op beide oevers.
Teleférico de Gaia (blz. 21): hoog boven de daken van de portkelders van Gaia, 
magnifiek uitzicht op de brug en de rivier, maar ook op Ribeira.
Miradouro de Santa Catarina: uitzicht op de monding van de Douro en het 
vissersdorp Afurada, aan de overkant van de rivier.

DE MOOISTE PANORAMA’S VAN DE STAD



3938

HET OUDE PORTO 

de Portugese meubelen, de Vlaamse 
wandtapijten (16de eeuw), en een 
fraaie verzameling Mariabeelden van 
polychroom hout, voor het merendeel 
van Vlaamse makelij.

Igreja de São Lourenço  
dos Grilos a
Vouwkaart E6 – Largo de Colégio - 
t 223 395 020 - ma. 14.00-18.00 u, 
di.-za. 10.00-13.00 u en 14.00-18.00 u - 
kerk vrije toegang, museum € 2.
Mooi uitzicht op de oude wijk en de 
Douro vanaf het terras rechts van het 
kerkplein. Deze kerk werd in maniëristi-
sche stijl opgetrokken door de jezuïeten 
in het begin van de 17de eeuw, voordat 
de markies van Pombal hen in 1759 uit 
Portugal verjoeg. De augustijnen, in de 
volksmond grilos (krekels) genoemd 
vanwege hun donkere habijt, vestigden 
zich er in 1780. De kerk bezit een retabel 

van verguld houtsnijwerk uit de  
18de eeuw en de voormalige sacristie 
bevat mooie liturgische voorwerpen.

MUSEU DE ARTE SACRA  
E ARQUEOLOGIAa 
Dit museum is een aanrader vanwege 
zijn rijke, gevarieerde en goed gepre-
senteerde verzameling religieuze  
kunst van de 13de eeuw tot heden.  
In de benedenzaal wordt een reeks 
fraaie beelden van Maria met Kind  
van polychroom hout uit de 14de, 16de 
en 17de eeuw tentoongesteld. Op de 
bovenverdieping is een vertrek gewijd 
aan het werk van Irene Vilar (1930-
2008), een schilderes en beeldhouw-
ster uit Matosinhos met een grote 
uitdrukkingskracht en een originele 
benadering van religieuze kunst. Haar 
bronzen beelden van Maria met Kind 
en haar Christus aan het kruis van inge-
legd hout zijn bijzonder expressief en 

Uitzicht op de Douro vanaf de Igreja de São Lourenço dos Grilos
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aangrijpend. Daarna volgt de tribune, 
waar oude manuscripten liggen; mooi 
uitzicht op de hele kerk, vooral op het 
opmerkelijke Iberische orgel uit de 
18de eeuw. De Galerij der Confessies, 
zo genoemd door de jezuïeten, toont 
interessante schilderijen, beelden en 
crucifixen met het leven van Christus 
als thema.

Rua das Flores
Vouwkaart E5-6 
Deze kleine voetgangersstraat 
naar het station São Bento wordt 
omzoomd door traditionele winkels en 
18de-eeuwse herenhuizen in barokstijl, 
met familiewapens op de gevels. De 
edelsmeden en juweliers zijn inmiddels 
vertrokken, maar de straat telt nog 
twee oude boekhandels (nr. 28 en 40) 
en fraai gerestaureerde winkels, waar 
ook de inwendige mens kan worden 
versterkt (T ‘Iets drinken’, blz. 97).

Museu e Igreja  
da Misericórdia do Porto
Vouwkaart E6 – Rua das Flores 5 - 
t 220 074 710 - www.mmipo.pt - j -  
april-sept.: 10.00-18.30 u; okt.-maart: 
10.00-17.30 u - ma. gesl. - € 5 (T Porto 
Card en combinatiekaartjes, blz. 22).
Dit museum, ondergebracht in de zetel 
van de orde van de Misericórdia en 
gelegen naast de kerk, is bijzonder inte-
ressant. De Santa Casa da Misericórdia 
do Porto werd gesticht in 1499 als een 
private vereniging zonder winstoog-
merk, die vijf eeuwen lang actief was 
in de sociale sector, het onderwijs en 
de gezondheidszorg. Het museum is 
ondergebracht op drie verdiepingen en 
vertelt de geschiedenis van de instelling 

en tegelijk voor een deel van Porto zelf, 
met extra aandacht voor de schenkers 
(zaal met portretten en touchscreens die 
de schenkingsbrieven tonen). Daarnaast 
ontdekt u er ook een mooie collectie 
kunstwerken, voornamelijk sacrale kunst: 
schilderijen, beeldhouwwerken, juwelen 
en religieuze gewaden uit de 15de tot de 
17de eeuw. Let op de eerste verdieping 
in het bijzonder op een schilderij van de 
Vlaamse school, Fons Vitaeaa (Fontein 
des Levens). Het werd omstreeks 1520 
door Emanuel I geschonken en stelt een 
gekruisigde Christus voor, omringd door 
Maria en Johannes; zijn bloed stroomt in 
een fontein waaromheen Emanuel I met 
zijn vrouw Eleonora en hun acht kinderen 
neerknielen. De herkomst van dit schilde-
rij blijft een raadsel. Het werd toege-
schreven aan verschillende schilders, 
onder wie Holbein, Van der Weyden en 
Van Orley, maar is waarschijnlijk gemaakt 
door een Portugees die zich door de 
Vlaamse meesters liet inspireren. Sluit 
het bezoek af met de Misericórdia, een 
barokkerk met een mooie gevel ontwor-
pen door Nicolau Nasoni (T kadertekst 
blz. 50). Ze werd opgetrokken rond 1750 
en toont al duidelijk invloeden van de 
rococostijl.

Rond de Praça Infante  
Dom Henrique a
Vouwkaart E7 
In het midden van dit plein staat een 
granieten sokkel met een bronzen 
beeld van Hendrik de Zeevaarder en 
de aardbol, die symbool staan voor de 
handelsgeest en het begin van de grote 
ontdekkingsreizen (T blz. 117). Om 
het plein heen staan monumenten in 
verschillende architecturale stijlen.
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PALÁCIO DA BOLSA
Rua Ferreira Borges - t 223 399 013 - 
www.palaciodabolsa.com - rondleiding  
(30 min.) april-okt.: 9.00-18.30 u; nov.-
maart: 9.00-12.30 u en 14.00-17.30 u - 
€ 9 (-12 jaar gratis, verminderd tarief 
€ 5,50 - T Porto Card en combinatie-
kaartjes, blz. 22). 
Dit neoclassicistische gebouw 
werd in 1834 opgetrokken door de 
Handelsvereniging van Porto, die er 
nog steeds gevestigd is. Een mooie trap 
van graniet en fraai bewerkt marmer 
leidt naar de zaal van de vroegere 
handelsrechtbank, de ‘gouden zaal’ en 
de ovaalvormige Arabische salona, 
een nabootsing van het Alhambra in 
Granada, met glas-in-loodramen,  
arabesken en verguld houtsnijwerk  
dat Arabisch stucwerk imiteert.

Tegenover de Beurs, boven aan het plein, 
staat de rode Mercado Ferreira Borges 
(1888 - 10.30-24.00 u, vr.-za. tot 2.00 u -  
gratis), een mooi staaltje 19de-eeuwse 
ijzerarchitectuur. In de markthal wor-
den tentoonstellingen en concerten 
georganiseerd, en er kan lekker worden 
gegeten (T ‘Uit eten’, blz. 88).

IGREJA DE SÃO FRANCISCOaa 
Rua Infante D. Henrique - t 222 062 
100 - juli-sept.: 9.00-20.00 u; mei-juni: 
9.00-19.30 u; maart-april en okt.: 
9.00-19.00 u; nov.-febr.: 9.00-18.00 u - 
€ 7 voor de kerk, de crypte en het huis 
van de Derde Orde. 
De kerk staat tegen het Palácio da 
Bolsa. Op het voorplein boven aan 
de trappen begint de bezichtiging 
van het Huis van de Derde Orde van 

HET OUDE PORTO 

De gouden zaal in het Palácio da Bolsa doet nu dienst als concertzaal.
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De meeste restaurantes doen de 
Portugese keuken eer aan. In Porto is 
het heel gewoon om aan de bar te eten, 
zowel in tascos (buurtrestaurantjes) als 
in sommige chiquere eetgelegenheden. 
Cafés en banketbakkerijen beschikken 
vaak over eettafeltjes en doen ook 
dienst als tearoom, waar u voor een paar 
euro de maag kunt vullen met een zoete 
of hartige snack (bladerdeeggebak, 
kabeljauwbeignets enzovoort).
T ‘Gastronomie’, blz. 124 en 
woordenlijst blz. 138
T Onderstaande adressen vindt u terug 
op de uitneembare vouwkaart aan de 
binnenzijde van het omslag; zoek het 
overeenkomstige nummer (bv. ā). 
De aanwijzingen in het rood verwijzen 
eveneens naar deze kaart (tenzij anders 
aangegeven). Sommige adressen staan 
ook aangeduid op de detailkaarten van 
de verschillende wijken.

Het oude Porto

MINDER DAN € 20
ħ DaTerra – E6 - Rua Mouzinho da 
Silveira 249 - t 22 319 9257 - www.
daterra.pt - 8.30-23.00 u (23.30 u 
vr.-za.) - lunchbuffet € 7,50/10 - ander 
identiek adres in Matosinhos, Rua 
Afonso Cordeiro 71. Bericht aan de 
liefhebbers van salades, soep, groenten, 
gratinschotels en groentetaarten: 
DaTerra is een vegetarisch restaurant, 
waar u de nodige hoeveelheid 
vitaminen en verse producten kunt 
verorberen. U eet zoveel u wilt van 
het aangename buffet en de verse 

vruchtensappen in de ruime, heldere 
zaal. Een lekker adres en zachte prijzen, 
niet ver van het station São Bento.
Ģ Taverna d’Avò – E6 - Rua São 
Bento da Vitória 48 - t 222 012 181 - 
zo. gesl. - € 10/15. Deze taverne, qua 
uiterlijk niet veel soeps, ligt achter het 
Centro Português de Fotografia en 
biedt een goede lokale en authentieke 
keuken voor spotprijzen.
ĉ O Mercado – E6 - Praça do Infante 
D. Henrique 95 - t 935 274 541 - zo. 
gesl. - € 10/20. Dit café-restaurant zit 
op de bovenverdieping van de voor-
malige markt Ferreira Borges, die het 
plein domineert. De mooie architectuur 
van ijzer wordt gecombineerd met 
spulletjes van de rommelmarkt. In 
een relaxte sfeer kunt u genieten 
van pizza’s die op houtvuur worden 
gebakken, runderfilet, hamburgers 
met friet, carpaccio, de francesinha 
(sandwich met vlees, gesmolten kaas 
en tomatensaus) of een kabeljauw-
schotel. Daarna kunt u naar een concert 
of expositie gaan in de Hard Club op de 
verdieping eronder.

TUSSEN € 20 EN € 35 
Ē Bacalhau – D7 - Muro dos 
Bacalhoeiros 153 - t 960 378 883 -  
bacalhauporto.pt - zo.-do. 11.00-
23.00 u, vr.-za. 11.00-24.00 u - € 18/28.  
Het smalle terras biedt een schitterend 
uitzicht op Vila Nova de Gaia en de 
rivier. De plek is vredig en romantisch. 
Op het bord komt bacalhau in alle 
vormen, maar ook risotto met inktvis, 
varkenswangetjes en puree van 

Gezellig tafelen in Ribeira © toxawww/iStock
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