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• Van en naar Coimbra: met Rede Expressos, 
circa 12  bussen per dag, 6.45-20.30 u. De rit 
(114 km) duurt ongeveer 1½ uur.
• Van en naar Braga: met Renex circa 20 bus-
sen per dag; met Rede Expressos om de 30-
60 min, 4.30-23.00 u. De rit (55 km) duurt 1 uur.
• Van en naar Viana do Castelo:  met Rede 
Expressos 4 bussen per dag; met A.V. Minho circa 
10 bussen per dag (waarvan 5 doorrijden naar Va-
lença en Caminha en eentje naar Ponte de Lima). 
De rit (73 km) duurt 1½ uur.
• Van en naar Guimarães: met Rede Expressos 
3-4  bussen per dag (2  dagelijks, 2  uitsluitend 
doordeweeks). De rit (52 km) duurt 1 uur.
• Van en naar Bragança: met Rede Expressos 
8 bussen per dag. De rit duurt 3 uur.
• Van en naar Miranda do douro: 1-2 bussen 
met Rodonorte; de rit duurt ongeveer 5 uur. Ook 
1 bus van Rede Expressos, ‘s ochtends. Je moet 
dan wel overstappen in Viseu en de rit duurt 8 uur.

Met de trein

Porto is een belangrijk knooppunt van spoorwe-
gen en je kunt hier treinen nemen naar bijna alle 
grote steden in de streek: Braga (€ 3,60 per per-
soon), Guimarães, Barcelos, Viana do Caste-
lo, enzovoort. Er zijn verschillende soorten trei-
nen: Alfa Pendular (snel, comfortabel, met 
voorzieningen aan boord), Intercidades (minder 
duur) en Urbano (stoptrein en veel goedkoper). 
Alle bieden zowel eerste als tweede klasse. Van 
juni-sept. rijdt er 1-3  keer per week een auto-
slaaptrein naar de Algarve, via Aveiro, Coimbra, 
Tunes, enzovoort. Voor meer informatie T  707 
210 220 en (351) 707 210 220 (vanuit het buiten-
land) o  cp.pt. Let op: de kaartjesautomaten 
(‘CP’) geven geen wisselgeld terug, maar wel een 
ontvangstbewijs. Daarmee kun je een nieuw 
kaartje kopen, of het voor geld inwisselen aan het 
loket. In de drie hoofdstations kun je de kaart An-
dante kopen (zie verder bij ‘Vervoer’).
S  treinstation Campanhã (overzichts-
kaart): T  07077 210 220 e  Campanhã.` Trei-
nen naar het zuiden en het buitenland.
S  treinstation são Bento (detailkaart C2): 
T  0707 210 220 e  São Bento.` Treinen naar het 
noorden en het binnenland.

• Van en naar Lissabon:  circa 15  treinen per 
dag, met overstap in Oriente, tussen 6.00-20.45 u. 
Ook 2 rechtstreekse pendeltreinen (die doorrijden 
naar Faro, totaal 5½  uur reistijd). De rit duurt 
2½-3 uur. Deze treinen stoppen ook in Coimbra 
(1 uur vanaf Porto).
• Van en naar Braga:  bijna elk halfuur (min-
stens 25  treinen, minder vaak in het weekend), 
tussen 1.15-22.45 u. De rit duurt 40 min met de 
Alfa Pendular, 1 uur met de Urbano. De Alfa Pen-
dular is een stuk duurder (€ 20) dan de Urbano 
(€ 3,10)!
• Van en naar Guimarães: bijna elk uur, tussen 
6.20-23.20 u. De rit duurt 1¼ uur. Vertrekt van het 
station São Bento en komt langs dat van Campan-
hã.
• Van en naar aveiro: meer dan 4-5 treinen per 
dag, waarvan de helft rechtstreeks, 12.50-23.55 u. 
Rit van 45 min-1 uur.
• Van en naar Pinhão: vanaf het station Cam-
panhã, 5 treinen per dag, waarvan 2 rechtstreeks 
in de ochtend en aan het einde van de middag 
(anders overstappen in Regua). Vanaf het station 
São Bento 4-5 treinen per dag, slechts een zonder 
overstap doordeweeks (7.05-17.05 u). Retour naar 
Porto: slechts 3 treinen met overstap in Regua. De 
rit duurt 2½-4 uur.

Met het VLieGtUiG

L  Luchthaven Francisco sá Carneiro (bui-
ten overzichtskaart):  circa 15  km ten noorden 
van de stad T  229 43 24 00 o  loja.aeroporto@
portoenorte.pt o  ana.pt e  Aeroporto.` Let erop 
dat je in Porto de toegang ‘cargo’ niet vergist voor 
de toegang voor passagiers, die iets verderop ligt.
I  toeristische informatie:  het Bureau voor 
Toerisme bevindt zich in de aankomsthal T  229 
42 04 96. Dag. geopend 8.00-23.30 u (dec.-maart 
tot 23.00 u).` Plattegronden van Porto en documen-
tatie. Vriendelijke ontvangst. Je kunt hier kaartjes 
kopen voor het vervoer naar de stad (metro, bus).
B  Postkantoor:  in de aankomsthal. Geopend 
ma.-vr. 8.30-21.00 u, za.-zo. 9.00-12.30 u en 
14.00-17.00 u.` Postzegelautomaat (dag en nacht).
s  Banken:  pinautomaten op elke verdieping. 
Geld wisselen bij Unicambo, in de aankomst- en 
vertrekhal; dag. 5.00-22.00 u.`



  489
Po

rto
 

AAN
KOM

ST EN
 VERTREK

W  telefoneren en internet:  Vodafone, in de 
aankomsthal.` Om voor je mobiele telefoon een 
prepaid-kaart tegen lokale tarieven te kopen. Gra-
tis internet in de vertrekzone, vlak bij gate 32.
q  huurauto’s:  een tiental maatschappijen, 
meer of minder bekend. De grootste bedrijven zijn 
dag. geopend 7.00-24.00 u: Hertz T  219 42 
63 00; Avis T  229 43 69 00.`

Vervoer naar het centrum
• Met de metro:  tegenover de uitgang van de 
terminal.` De eenvoudigste manier om het centrum 

te bereiken. De E-lijn verbindt de luchthaven met 
het hart van Porto in 30 min en stopt in trindade, 
daarna in Bolhão en Campanhã. Voor aliados 
en são Bento moet je overstappen in Trindade. 
Om het halfuur, tussen 6.00-0.30 u. Kaartverkoop 
via de automaten of in het bureau voor toeristi-
sche informatie in de aankomsthal: de kaart An-
dante is oplaadbaar en kost € 0,60 (zie ‘Vervoer’). 
Een kaartje naar het centrum kost € 1,85 (tariefzo-
ne Z4). Vergeet niet in te checken voordat je in-
stapt: houd het kaartje voor de gele paal op het 
perron.

A  Nuttige adressen
I1 Bureau voor Toerisme Centro
I 2 Bureau voor Toerisme Casa da Câmara
2 Verhuur van fietsen en  scooters Vieguini
4 Kabelbaan
5 Rede Expressos
6 Rodonorte
7 Renex
9 A.V. Minho

H Slapen
10 Grande Hotel de Paris 
12 Garden House Hostel 
13 Avenida Porto B&B 
14 Hotel Chique
15 Oporto Invinctus Hostel 
16 Hotel Peninsular
17 Hotel Estoril
18 O Porto City Hostel
19 Gallery Hostel
20 Hotel Aliados
21 Tattva Design Hostel
22 Residencial Triunfo
24 Grande Hotel do Porto
25 Yes Hostel
26 Pensão Favorita
29 In Patio Guesthouse
30 Duas Nações Guest-House
31 Andarilho Oporto Hostel
32 Oporto Poets Hostel 
33 Porto Downtown Hostel
34 Rivoli Cinema Hostel 
35 Hotel Malaposta
36 Moov Hotel Porto Centro
37 Solar Residencial São Gabriel
38 IStay Hotel Porto en 6 Only Guesthouse
39 Aparthotel Oporto 
93 Mercador Guest House
95 Porto Alive Hostel
96 BB by Bolhão
97 Teatro Hotel

R Eten
40 O Ernesto en Baixa Burger
41 Le Chien qui Fume 
42 Brick
43 Antunes
44 Restaurants van de Bolhãomarkt
45 Casa Viúva
46 Adega Rampinha 
47 A Grade
49 Confeitaria do Bolhão 
50 Abadia do Porto 

52 Mercearia das Flores 
53 Adega presuntaria Trans montana II
54 Casa Zé Bota
57 Restaurante Casa Adão en  

Restaurant Dom Luís 
58 Museu d’Avó
59 Barao de Fladgate
60 Gingal
62 Ostras Coisas
63 Novo Mundo
64 Casa Guedes
65 Maria Rita
66 Lusíada
67 Pontual
70 O Buraco
72 Taberna do Doutor
76 Restaurante Escondidinho
82 DOP
99 Papavinhos
100 Meet & Taste

iQ Theedrinken en gebak eten
68 Galeria de Paris
79 La Rota do Chá
81 Casa de Ló

DM  Iets drinken en naar muziek luisteren
45 Café Progresso 
51 Tribeca Jazz Club & Restaurante
68 Casa do Livro
71 Café Guarany
73 Pinguin Café
74 Breyner 85
78 Majestic Café
80 Café Lusitano
83 Maus Hábitos

ME Uitgaan, dansen
75 Plano B
86 Pitch Club

k Winkelen
84 Garrafeira A.M. Santos 
87 Comer e Chorar por Mais 
88 A Vida Portuguesa 
89 Livraria Timtim por Timtim
91 Máquinas de Outros Tempos

X Wat is er te zien en te doen?
90 Igreja e Torre dos Clérigos
92 Igreja dos Congregados 
94 Boekhandel Lello e Irmão 
98 Casa do Infante 
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• Met de bus:  minder snel dan de metro. 
Bus 601 rijdt om de 20 min van de luchthaven naar 
de jardim de Cordoaria, tussen 5.30-23.30 u. De 
rit duurt circa 50 min. Bus 3M is erg handig voor 
late aankomsten en vroege vertrekken: om het 
uur, tussen 24.00-5.00 u, de rit naar Aliados duurt 
circa 30  min (eindhalte naast het metrostation). 
Een ritje kost € 1,85 (zowel overdag als ’s nachts; 
€ 2,50 als je je kaartje in de bus koopt).
• Met de taxi:  links van de uitgang.` Reken op 
€ 20-30 voor een rit naar het centrum (20% extra 
op feestdagen).
• Met de auto ben je er via de IC-1 in minder dan 
een halfuur (als er geen files zijn).

NUTTIGE ADRESSEN EN 
INFORMATIE

dienstVerLeninG

I  Bureau voor toerisme Centro (detail-
kaart C1-2, 1): rua Clube dos Fenianos 25 T  223 
39 34 72 o  turismo.central@cm-porto.pt o  vi-
sitporto.travel e  Aliados. Links van het stadhuis 
als je de avenida dos Aliados volgt. Dag. geopend 
9.00-19.00 u (tot 20.00 u in de zomer).` In dit bu-
reau (en in de volgende) word je uitstekend ont-
vangen, heel professioneel. Zeer uitgebreide en 
goede documentatie.
I  Bureau voor toerisme Casa da Câmara 
(detailkaart C3, 2):  terreiro da Sé T  223 32 
51  74 o  turismo.casadacamara@cm-porto.pt 
e  São Bento. In de toren, aan de voet van de 
kathedraal. Dag. geopend 9.00-20.00 u (tot 19.00 
in de winter).`

A  Vreemdelingenpolitie: naast het Bureau 
voor Toerisme bij het stadhuis T  222 08 18 33 
e  Aliados.`

B  Postkantoor (detailkaart C2):  rechts van 
het stadhuis als je de avenida dos Aliados volgt.
e  Aliados. Geopend ma.-vr. 8.00-21.00 u, za. 
8.00-18.00 u. Gesloten op zon- en feestdagen.`

A  telefoneren – Portugal telecom: praça da 
Liberdade 62. Geopend ma.-vr. 9.00-19.00 u. Er 
zijn verschillende filialen in de stad.`

W  Gratis wifi:  verschillende spots in de stad 
voor gratis draadloos internet (aangegeven op de 
kaart van het Bureau voor Toerisme). Bijvoorbeeld 

in de avenida dos Aliados, in de Jardim da Cor-
doaria en op het praça da Ribeira.`

W  onweb (detailkaart C2):  praça do General 
Humberto Delgado 291 T  222 01 70 82. Centraal, 
50 m van het Bureau voor Toerisme bij het stadhuis. 
Geopend ma.-vr. 10.00-2.00 u, za.-zo. 14.00-2.00 u.`

W  internet (detailkaart C2): praça da Batalha 
108. Dag. geopend 10.00-24.00 u.` Op de eerste 
verdieping, in een sobere zaal.
f  Verhuur van fietsen en scooters Vieguini 
(detailkaart B3, 2):  rua Nova da Alfândega 7 
T  914 30 68 38 :  vieguiniscooters@gmail.
com o  vieguini.pt. Dag. geopend 9.00-19.30 u. 
Dagtarieven: mountainbike € 9 voor 2 uur, € 12 
voor 4 uur, € 19 voor een dag; scooter 50 cc en 
125 cc: € 28 en 33 per dag (3 dagen € 75 en 87); 
kortingen mogelijk.` Goedgetrainde kuiten zijn 
een voorwaarde om hier vooruit te komen, ten-
zij je je langs de oevers van de Douro wilt ver-
maken. De scooter is voor ervaren bestuurders 
een aangename manier van transport door de 
stad en om uitstapjes te maken (Vila Nova de 
Gaia, het strand).

VERVOER

Met de aUto

Het centrum van Porto is grotendeels voetgan-
gersgebied en kent daardoor heel wat rare kron-
kels en rijrichtingen. Dus bespaar jezelf een hoop 
ellende en zoek een parkeerplaats. Porto is niet 
zo heel groot, je kunt de stad gemakkelijk te voet 
verkennen of het openbaar vervoer gebruiken. 
Let op: de blauwe borden met een ‘P’ erop bete-
kenen ‘privado’ (privé). De parkeerwacht is hier 
erg alert, dus vermijd dat je auto wordt wegge-
sleept!
P  Parkeerterreinen (estacionamento):  er 
zijn overal in de stad overdekte parkeerterreinen. 
Reken op € 20 voor een dag. Vast tarief per nacht. 
De meeste hotels laten hun gasten voordelig par-
keren (circa 50% korting) als ze geen garage heb-
ben.
A  Parkeermeters:  parkeren tegen betaling 
ma.-vr. 8.00-20.00 u. Tarief: circa € 0,50-1 per uur; 
de prijs is afhankelijk van de wijk waarin je par-
keert. Minimaal 12 min, maximaal 2 uur.
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VERVOER

Autoverhuur
q  turiscar:  rua 5 de Outubro 378-382 T  707 
28 28 80 o  turiscar.pt. Geopend ma.-vr. 8.00-
20.00 u (za. tot 19.00 u, zo. 9.00-18.00 u).`

q  hertz:  rua Santa Catarina 899 T  219 42 
63 00 o  hertz.com. Geopend ma.-vr. 8.00-19.00 u, 
za. 9.00-19.00 u.`

q  avis:  avenida de Boa Vista 918 T  226 07 
69 70 o  avis.com. Geopend ma.-vr. 9.00-13.00 u 
en 14.00-18.00 u, za. 9.00-13.30 u en 14.00-18.00 u.`

q  sixt:  rua das Aguas Ferreas 11 T  222 06 
13  90 en 229 43 92 40. Geopend ma.-vr. 9.00-
12.30 u en 14.00-19.00 u, za. 9.00-12.00 u.`

q  europcar:  rua António Bessa Leite 1478 
T  222 05 77 37 en 222 00 0 70 o  europcar.pt. 
Geopend ma.-vr. 8.00-19.30 u, za.-zo. 9.00-13.00 u 
en 14.30-18.30 u.`

Met het oPenBaar VerVoer

• andante-kaart: o  linhandante.com. De han-
digste manier om de stad te ontdekken. Heel voor-
delig pasje voor het openbaar vervoer. Geldig voor 
metro en bus (niet voor de tram en ook niet voor 
de kabelbaan). Het kaartje koop je bij je eerste rit 
(het kost € 0,60) en kun je opladen voor het aantal 
en het soort ritten dat je wilt maken. De meeste 
bezienswaardigheden bevinden zich in tarief-

zone  Z2. Trajectprijs: € 1,20 (1  uur geldig). Er is 
ook een kaart Andante Tour waarmee je geduren-
de 24 uur (€ 7) of drie dagen (€ 15) onbeperkt ge-
bruik kunt maken van bus en metro.
• Gratis reizen met de Porto Card: zie de ru-
briek ‘Wat is er te zien?’.
e  Metro: T  808 20 50 60 o  metrodoporto.pt. 
Dag. tussen 6.00-1.00 u; afhankelijk van het tijd-
stip en de dag een metro om de 6-15 min. Kaart-
prijs: € 1,20-5 (1-2½  uur geldig); € 4,15-16,70 
(24 uur geldig).` Bij een tienrittenkaart is de elfde 
rit gratis. Vergeet niet in te checken bij de gele 
paal, een boete is behoorlijk prijzig! Zes lijnen 
met steeds een andere kleur (A, B, C, D, E en F) die 
je naar de belangrijkste bezienswaardigheden van 
de stad brengen, met uitzondering van het weste-
lijke deel. De aanleg van dit ondergrondse net-
werk is een heldendaad, want Porto ligt op een 
granietlaag.
O  stadsbussen stCP:  de openbare vervoers-
maatschappij van Porto o  stcp.pt. Elke lijn kent 
een eigen dienstregeling, de bussen rijden tussen 
6.00-1.00 u. Kaartprijs: € 1,85 (als je in de bus 
blijft zitten).` Dit is niet de meest voordelige formu-
le, je kunt beter een Andante-kaart kopen.
U  taxi: Taxis Invicta T  255 07 64 00; Raditaxis 
T  225 07 39 00.` Roomkleurig, je kunt ze overal 
in de stad nemen.

metro op de ponte luis i
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QD  Casa de Ló (detailkaart B2, 81):  tra-
vessa Cedofeita 20 T  914 90 04 09. Dag. ge-
opend 10.00-2.00 u (zo. 14.00-22.00 u).` Ont-
spannen sfeer in deze kleine bar annex 
theesalon die erg in trek is bij studenten. De 
bestemming van deze plek is nauwelijks gewij-
zigd, want vroeger was hier een bakkerij onder-
gebracht. De retrolook, de oude rekken en de 
taartdozen bij de ingang zijn daar nog overblijf-
selen van. Vroeger werd hier de pão de ló (tradi-
tionele eiercake) verkocht, nu zijn er vers gebak 
en zelfgemaakte taarten om je vingers bij af te 
likken! Om je dorst te lessen: een kruidendrank-
je, een vruchtensapje of een ambachtelijke ijs-
thee en ‘s  avonds misschien zelfs een glas 
sangria of wijn. Achteraan een rustig binnen-
plaatsje met een paar tafels en munttuintjes. In 
het weekend muziek.
QD  Langs de rua Galeria de Paris (detail-
kaart B2, 68) liggen enkele theehuizen, bars en 
bistro’s, waar in de namiddag en ‘s avonds een 
gezellige drukte hangt. Volg je neus! De Galeria 
de Paris op nummer 56 is heel origineel inge-
richt.

IETS DRINKEN EN  
NAAR MUZIEK LUISTEREN

de Grote KLassieKers

D  Majestic Café (detailkaart C2, 78):  rua 
de Santa Catarina 112 T  222 00 38 87 e  Bol-
hão. Geopend ma.-za. 9.30-24.00 u.` Het be-
roemdste café van de stad (dat merk je aan de 
rekening!), van de hand van architect João 
Queiros. Schitterend neoklassiek interieur uit de 
jaren  1920: sierlijsten, stucwerk, gigantische 
spiegels. Een deel van de geschiedenis van Por-
to is geschreven in het Majestic Café. Trefpunt 
van intellectuelen: de vroegere president van 
Angola, Agostinho Neto, advocaten, academici, 
enzovoort. Onder Salazar leefden republikeinen 
en liberalen hier praktisch samen! Ook Jacques 
Chirac, wijlen Manoel de Oliveira en de oud-pre-
mier van Portugal, José Sócrates, die in zijn cel 
vast terugverlangt naar de koffie van dit huis! 
Het zou hier geweest zijn dat J.K. Rowling haar 
inspiratie voor Harry Potter heeft opgedaan. Te-
genwoordig beweegt het bedienend personeel, 

in zwart-wit gehuld, zich discreet door de eer-
biedwaardige zaal, waar de beste plaatsen de 
bankjes met versleten leren bekleding zijn, op-
gesteld langs de wanden. In de zomer zorgt een 
pianist overdag voor sfeer door het spelen van 
melancholische liederen, soms zijn er fadocon-
certen in het weekend.
DM  Café Guarany (detailkaart C2, 71): 
avenida dos Aliados 89 T  223 32 12 72 en 918 
02 39 20 o  cafeguarany.com e  Aliados. Dag. 
geopend 9.00-24.00 u. Wifi.` Net als het Majes-
tic Café (dezelfde eigenaar) een van de legenda-
rische cafés van Porto uit de jaren 1930. Art-de-
comeubelen. Tafels met prachtig bewerkte 
poten van hout en staal bas-reliëfs die verhalen 
vertellen over de Guarani-indianen, een stam uit 
het zuiden van Brazilië. Chique klantenkring van 
alle leeftijden. Dure en teleurstellende keuken, 
maar je snapt dat je hier vooral voor de sfeer en 
de omgeving komt. Meerdere malen per week 
gratis fadoconcert, omstreeks 21.30 u.
DMR  tribeca Jazz Club & restaurante 
(detailkaart C2, 51):  rua 31 de Janeiro 147 
T  967 47 75 27 of 914 92 20 99 :  tribeca-
jazzclub@gmail.com e  Bolhão. Geopend ma.-
di. 19.30-3.00 u, wo.-za. 19.30-1.00 u. Elke avond 
livemuziek vanaf 22.30 u. Reserveren aanbevo-
len. Toegangsprijs: circa € 10 (niet als je ter 
plaatse eet). Gerechten € 15-20.` Zoals de 
New-Yorkse naam al doet vermoeden: een 
Amerikaanse bar annex restaurant met een ste-
vige traditie. Je kunt vanaf 20.00 u eten op de 
begane grond en daarna ga je naar boven om je 
oren te vullen met jazz of blues. Het hoeft niet 
altijd fado te zijn!

hiP en trendY

DM  Casa do Livro (detailkaart B2, 68): 
rua Galeria de Paris 85 T  912 95 82 84 e  Ali-
ados. Geopend ma.-vr. 21.00-3.00 u, za.-zo. 
21.00-4.00 u.` In een van de meest bruisende 
straten van Porto. Schitterende plek met twee 
grote ruimten volgestouwd met boeken. Hier 
komen vooral kunstenaars en beautiful people 
die zich neervlijen op een stoel in empirestijl, 
tegenover de bar of in de zaal achteraan met 
grote bibliotheek. Jazzconcertjes op donderdag 
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en dj-sessies op vrijdag en zaterdag. Een niet te 
missen adres voor wie gezien wil worden en 
zelf ook wil rondkijken!
D  Café Progresso (detailkaart B2, 45): rua 
Actor João Guedes 5 T  223 32 26 47 e  Alia-
dos. Geopend ma.-do. 7.00-19.00 u, vr.-za. 7.00-
24.00 u.` Bevolkt door studenten en stamgasten. 
Al ruim een eeuw (sinds 1899) het trefpunt van 
de intellectuelen, onlangs volledig gerenoveerd. 
Elegant houten interieur en mooie zaal op de 
eerste verdieping. Ontbijt, kleine gerechten voor 
de lunch en ijsjes als tussendoortje. Hier kun je 
dus een hele dag doorbrengen, zeker omdat de 
prijzen zeer aanvaardbaar zijn!
DM  Breyner 85 (detailkaart B1, 74):  rua 
do Breiner 85 T  222 01 31 72 en 936 44 08 65 
o  breyner85.com. Dag. geopend 15.00-2.00 u 
(bar wo.-zo. 22.00-4.00 u).` Of je nu ontspannen 
in de tuin gaat zitten of plaatsneemt in de gezel-
lige zaal met oud meubilair, je zult overal de 
positieve vibes van deze bar met jeugdige sfeer 
oppikken. Rustig overdag, om voldoende ener-
gie op te kunnen doen voor de avondlijke uit-
spattingen, want dit adres staat vooral bekend 

om zijn thema-avonden (vaak gratis): quiz op 
maandag en woensdag, karaoke op vrijdag, con-
cert of dj op zaterdag en vooral de legendari-
sche jamsessie op zondag (omstreeks 23.00 u) 
die zo veel volk trekt dat op die avond bijna alle 
andere bars gesloten zijn! Ook dans- en muziek-
school. Er gebeurt altijd wel iets.
DM  Café Lusitano (detailkaart B2, 80): 
rua José Falcão 137 T  222 01 10 67 en 914 41 
38 82 :  cafelusitano.porto@gmail.com 
e  Aliados. Geopend wo.-do. 21.30-2.00 u, vr.-
za. 22.00-4.00 u. Elke wo.avond optreden om 
22.30 u (verplichte consumptie € 5), de rest van 
de week dj’s.` Mooie, ouderwetse zaal met een 
grootse bar en veel houtwerk, een indrukwek-
kende kroonluchter en een inrichting in bel-
le-époquestijl met een modern tintje. De zaal 
achteraan heeft een podium voor uiteenlopende 
concerten: fado, tango, flamenco, rock  … en 
een plekje voor de dj’s. Achterin is nog een zaal 
om even uit te blazen en bij te praten. Een tren-
dy plek, erg leuk en met een goede sfeer vanaf 
23.00 u. Gay friendly. Jonge bediening en klan-
tenkring.

het majestic café is het beroemdste café van porto.
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XX  Museu romântico (detailkaart a2): rua 
de Entre Quintas 220 T  226 05 70 00. Bus 93, 96, 
200 en 207. Geopend di.-za. 10.00-17.30, zo. 
10.00-12.30 u. Gesloten op feestdagen. Laatste 
toegang een halfuur voor sluitingstijd. Toegangs-
prijs: € 2,20; gratis in het weekend. Rondleiding.` 
Ver van de drukte in het centrum verbergt zich een 
oud landhuis met schuiframen aan de zuidweste-
lijke kant van de Jardim do Palácio de Crista, een 
aangename groene long. Je komt er via geplavei-
de straten, de  eeuwenoude bomen vormen een 
toepasselijke ingang voor een museum van de 
Romantiek! Bovendien staat het op een heuvel, 
met prachtig uitzicht over de Dourovallei. 
Het sierlijke 19de-eeuwse interieur getuigt van het 
rijke verleden van dit landgoed dat lang toebehoor-
de aan een vooraanstaande familie van portmakers. 
Een tiental vertrekken zijn gevuld met verfijnde 
voorwerpen, zoals ze die vroeger zo goed konden 
maken: een mooie kamer in empirestijl, een schitte-
rende eetzaal met gedekte tafel, balzaal, biljartzaal 
met een fraai uitzicht over de Douro.
X  Niet alle kerken van Porto zijn even interes-
sant. De igreja dos Congregados (detailkaart 
C2, 92), naast het station São Bento, is de moeite 
waard vanwege haar talha dourada en haar verzil-
verde altaar. Aan het praça de Gomez (detailkaart 
B2), naast de universiteit, staan de igreja do 
Carmo en de igreja dos Carmelitas. Deze zijn 
versierd met een groot tegeltableau over de intre-
ding van de karmelietessen.

In de benedenstad
XXX  de oevers van de douro en hun via-
ducten:  een wandeling in de Ribeirawijk mag 
niet ontbreken aan je bezoek. Ga op zoek naar de 

kunstige arbeid die het stadsbeeld bepaalt. Zelfs 
als hun activiteit alleen nog maar toeristisch van 
aard is, geven de rabelos de rivier een zeer aange-
naam nostalgisch tintje. Dit zijn de vrachtboten 
die vroeger werden gebruikt voor het vervoer van 
de portvaten. En of je nu in Porto of in Vila Nova 
de Gaia bent, de oever aan de overkant heeft al-
tijd een leuk reliëf met zijn opslagplaatsen, ker-
ken, kloosters en andere stedelijke gebouwen die 
zich op de flanken hebben vastgeklemd.
In het midden ligt de symbolische metalen brug 
Luís, gebouwd door de Belgische ingenieur 
Théophile Seyrig, oud-medewerker van Eiffel. Zo-
wel de metro als de voetgangers gaan erover-
heen. Van boven is het schaduwspel van de meta-
len structuur op de Douro gewoonweg schitterend. 
Een niveau lager ook auto’s en voetgangers. 
Iets meer stroomopwaarts liggen: de eerste brug, 
de Ponte do Infante, een moderne autobrug, en de 
spoorbrug dona Maria Pia, een werk van Gus-
tave eiffel zelf. Deze constructie gaf de ingenieur 
de mogelijkheid om de montagetechnieken voor 
zijn beroemde Eiffeltoren (twaalf jaar later) te ver-
fijnen. In die tijd stond iedereen verbaasd over zijn 
geniale manier van bouwen. Om 560 m aan woe-
lige baren van de Douro te overbruggen op een 
hoogte van 60 m zonder een enkele pijler – elke 
boog overspant 160  m – werden 150  arbeiders 
aan het werk gezet, gedurende 22 maanden. De 
brug werd in gebruik genomen op 4 oktober 1877 
en verloor haar functie pas in 1991. 
Iets verderop zie je de laatste aanwinst van de 
stad, de Ponte do infante dom henrique. Hele-
maal wit, voor de overtocht van auto’s. De beton-
nen brug van arrábida steekt af bij al de voor-
gaande bruggen. Deze ligt het dichtst bij de zee.

DE VROUW DIE EEN BRUG VAN GOUD VERDIENDE …  |  De echtgenote van 
de bouwer van de brug, Dona Maria Pia, had gewed dat zij de eerste zou zijn om de 
brug over te steken. De eerste balk van twintig cm breedte was nog maar nauwelijks 
geplaatst tussen de twee oevers of ze rende er overheen als een koorddanser. En om 
er zeker van te zijn dat niemand anders als eerste vanuit de andere richting zou over-
lopen, liep ze ook nog een keer terug. Het verhaal gaat dat haar man altijd bij haar is 
gebleven … Logisch toch?

GesChiedenis
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XX  Palácio da Bolsa (Beurspaleis; detail-
kaart B3):  praça Infante Dom Henrique T  223 
39 90 00. Dag. geopend april-okt. 9.00-18.30 u; 
nov.-maart 9.00-12.30 u en 14.00-17.30 u. Ver-
plichte rondleiding van een halfuur, met vertrek om 
de 30 min: € 8; kortingen mogelijk. Reserveren bij 
het Bureau voor Toerisme.` In 1842 gebouwd in op-
dracht van koningin Maria  II voor de kamer van 
koophandel en industrie. De Beurs heeft hier ver-
blijf gehouden tot 1996, het jaar waarin Porto de 
titel van financiële hoofdstad moest afgeven aan 
Lissabon. De wat strenge neoklassieke stijl van de 
voorgevel contrasteert op een eigenaardige manier 
met de zalen binnen, de ene nog weelderiger dan 
de andere. Elke zaal heeft een andere stijl (renais-
sance, barok, Moors) en verschillende decoratie-
technieken (schilderijen, inlegwerk, meubels, kost-
bare houtsoorten). Het Hof der Naties (zoek het 
wapen van je land), een monumentale trap van 
graniet waaraan maar liefs 68 jaar werd gewerkt 
en die wordt belicht door twee bronzen kroonluch-
ters die elk 1,5 ton wegen, de handelsrechtzaal, de 
raadszaal (nog steeds in gebruik) met ingelegde 
parketvloer, de portrettenzaal, de gouden zaal … 
Het pronkstuk van het paleis is nog steeds de Ara-
bische salon, die volledig is versierd met stucwerk 
en fijn bewerkte lambriseringen. De glas-in-lood-

ramen zijn vals: gewoon een laagje verf. Aan deze 
zaal is 18 jaar intensief gewerkt. Indrukwekkend, 
maar niet helemaal symmetrisch: volgens de ca-
nons van de traditionele bescheidenheid van de 
islamitische bouwkunst is namelijk alleen Allah 
perfect! Deze zaal, waarin vroeger bals en chique 
recepties werden gehouden, wordt nu gebruikt 
voor concerten en andere culturele evenementen.
XX  igreja são Francisco (detailkaart B3): 
rua do Infante Dom Henrique T  222 06 21 25 en 
00. Dag. geopend juli-sept. 9.00-20.00 u; 
maart-juni en okt. 9.00-19.00 u; nov.-febr. 9.00-
17.30 u. Gesloten op 25  dec. Toegangsprijs: € 4 
voor de kerk, het museum van de Orde, het tele-
gramkantoor, de schatkamer, de kamer van over-
drachten en de catacomben (zie hierna). Kassa in 
het museum, tegenover het portaal.` In 1245 was 
dit de locatie voor een eerste gewijde plaats. Op 
de funderingen werd in 1425 deze kerk in klassiek 
gotische stijl opgetrokken, maar ze kreeg in de 
17de en 18de eeuw een barok jasje. Deze eeuwen 
betekenden voor de talha dourada triomf én zwa-
nenzang: in de hoofdbeuk kun je een ware orgie 
van verguld hout snijwerk bewonderen, een explo-
sie van plantenmotieven die de muren, gewelven 
en zuilen overwoekeren tot aan het plafond. Al-
leen de vloer ontsnapte eraan. Bezoek verplicht! 

de neoklassieke stijl van de voorgevel van palácio 
da bolsa contrasteert met de zalen binnen. 


