knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Praça da Liberdade
Confeitaria Bella Roma
Armazém do Caffè
La Ricotta
Gelateria Italiana Mamma Maria
Igreja de Santo Ildefonso
Teatro Nacional São João
Potteria
Árvore do Mundo
A Casa Guedes
Jardim de São Lázaro
The Happy Nest
TerraPlana
O Porto dos Gatos
Pão Nosso
Duas de Letra
Tendinha dos Poveiros
Mão Esquerda
Letraria
Café Santiago
Maus Hábitos
Coliseu do Porto
Passos Manuel
Ponto das Artes
Majestic Café
Comer e Chorar por Mais
Capela das Almas
Nata Lisboa
A Loja dos Pastéis de Chaves
BOP
O Buraco
bbGourmet Bolhão
Mercado do Bolhão
Confeitaria do Bolhão
Pedro dos Frangos
Capa na Baixa
Teatro Municipal Rivoli

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 3.70 km)

santo ildefonso & bonfim

Begin je dag aan de Praça da Liberdade 1 met een ontbijtje in een zijstraat 2 3 . Kijk je ogen

OVER DE ROUTE

kan je heerlijke ijsjes krijgen 5 die je aan de trappen van een authentiek kerkje kunt

In deze buurt kom je in aanraking met Porto's urban kant. Je zult de grootste winkelstraat van
de stad tegenkomen: Rua de Santa Catarina. Rond de open Bolhão-markthal vind je typisch
Portugese zaakjes. Iets verder van het centrum ligt een park waar oude Portugese mannen de
hele dag kaartspelen. Dankzij de Faculteit van Schone Kunsten en de hippe scene is dit een
gebied waar de kunstenaars van Porto elkaar graag ontmoeten.

uit in het interieur van een luxe restaurant om later terug te komen 4 . Boven aan deze straat

verorberen 6 . Vervolg je pad naar het operagebouw 7 . Loop dan terug, maar ga voor het
kerkje naar rechts. In dit straatje kan je typische keramiek 8 kopen. Voor smaakvol en
ingenieus vegetarisch eten ben je hier op de juiste plek 9 . Of toch liever een broodje vlees
10 ? Kijk je ogen uit in een park waar ouderen kaartspelen 11 . Naast de Faculteit van Schone

Kunsten vind je geweldige koffietentjes 12 waar op zaterdag bandjes spelen 13 . Take it easy

DE WIJKEN
Dit is het gebied rond en ten oosten van het iconische Praça da Liberdade. Het vormt een
belangrijke uitbreiding van de oorspronkelijke stad en wordt onder meer gekenmerkt door het
gemeentehuis (met vaak een leuke expo), de open Bolhão-markt waar je verse vis kunt eten,
en de winkelstraat Santa Catarina, waar je goed kunt shoppen. Aan het begin van deze straat

in een kattencafé 14 of in een ovo-lacto-vegetarian shop 15 . Via je weg terug kan je lekker
lunchen in een gezellige koffiebar 16 of je tussen de stoere locals begeven 17 . Verlies jezelf
in de hipste selectie vintagekleding, afkomstig uit Berlijn en Tokio 18 of buik uit in een
fenomenale tuin met lokaal bier 19 . Eet een typisch broodje vlees of een francesinha bij een

vind je de betegelde kerk van de wijk, de Igreja de Santo Ildefonso. Je ziet hier veel huizen

populair restaurant 20 , ga met de lift naar boven voor pizza's (of later in de avond: feestjes) in

geïnspireerd op art deco.

een artistieke omgeving 21 , bekijk een voorstelling van internationale allure 22 en onthoud

Je kunt een kijkje nemen bij de Faculteit van Schone Kunsten (Faculdade de Belas Artes) of

dat je hier de hele nacht kunt dansen 23 . Terug in de grote winkelstraat koop je nieuwe

een wandeling maken over het verlaten treinspoor (zie tijd over). In de tijd dat dit gedeelte van

pennen 24 voor je nieuwe reisroman, die je in een schitterend café voor intellectuelen schrijft

de stad zich begon te ontwikkelen had de auto al zijn intrede gedaan. Je zult dan ook meer
met verkeer te maken hebben dan in wijken als Cedofeita en Vitória, laat staan Ribeira. Maar
het blijft te overzien en draagt juist bij aan een iets meer stoere, stedelijke sfeer. Bijvoorbeeld
op het dakterras van de parkeergarage tegenover Coliseu do Porto, waar je heerlijk kunt eten
en dansen bij Maus Hábitos of tot diep in de nacht kunt feesten in de party-bioscoop Passos
Manuel. In dit gebied heb je de metrostations Trindade, Aliados en Bolhão. Santo Ildefonso is
rijk aan tweedehands winkels en traditionele eettentjes voor kip, francesinhas en broodjes
vlees zoals Pedro dos Frangos, Café Santiago en A Casa Guedes. Je zult in het park van

25 . Proef en koop gedroogde worst en kaas in een winkel van sinkel 26 . Ga op de foto met

blauwe tegeltjes 27 en probeer een warme pastel de nata 28 , een gevulde pastel de Chaves
29 of professioneel gezette koffie terwijl je naar een zelf uitgekozen elpee luistert 30 . Laat je

verwennen in een lokaal Portugees restaurant 31 , of brunch met luxe taartjes 32 . Vervolgens
betreed je de open markthal (in 2019 tijdelijk verplaatst naar La Vie) voor souvenirs, portwijn of

São Lázaro bejaarde mannen zien kaartspelen, en je kunt altijd een hip concert meemaken in

verse groenten 33 . Koop dan een doosje mini-taartjes 34 . Voor een echt stadsgerecht zoals

het café van Terraplana.

een gebraden kippetje of een bifana kan je hier meerdere panden in 35 , of ga toch voor

WEINIG TIJD

Rua de Santa Catarina-winkelstraat + Maus Hábitos + Mercado do Bolhão + Café
Majestic + Jardim de São Lázaro

een franscesinha in traditionele sfeer 36 . Eindig je wandeling met een kijkje in een prachtig
theatergebouw voor een dansvoorstelling 37 of koffie op de eerste verdieping.

1 PRAçA DA LIBERDADE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Praça da Liberdade is het grootste plein van Porto. Toen de overheid in 1819 naar het grote
witte gebouw in het midden verhuisde en decennia later de Dom Luís I-brug (1887) en
het São Bento-treinstation (1896) af waren, werd dit plein het politieke, economische en
sociale centrum van de stad. Stedelijke evenementen zoals de kerstmarkt,
nieuwjaarsvieringen en openbare concerten worden hier gehouden. In het overheidsgebouw
zijn vaak expo's over de stad. Een ideale plek voor foto’s.
praça da liberdade, bus 301, 305, tram 22 pr. da liberdade, metro aliados
2 CONFEITARIA BELLA ROMA - ETEN & DRINKEN

Confeitaria Bella Roma is een normale broodjeszaak voor locals, maar een bijzondere voor
ons. Deze plek in het zijstraatje van de drukke Avenida dos Aliados is een ideale stop voor een
zoet ontbijtje, vanwaar je je ontdekkingsreis door de stad begint. Wijs een aantal van de
minitaartjes aan, bestel je favoriete koffie en begin je dag smullend op het terras.
rua de sampaio bruno 19, www.bellaroma.pt, +351(0)22-0440586, ma-za 7.00-20.00, € 7,
metro aliados
3 ARMAZéM DO CAFFè - ETEN & DRINKEN

Armazém do Caffè is een centraal gelegen zaak waar je in alle rust kunt eten. Het personeel
is er sympathiek en de diversiteit aan bagels, pastéis en taartjes is groot. Fijn aan deze plek is
het grote raam aan de straat, zodat je, terwijl je aan je cappuccino nipt, het Portugese
straatleven kunt observeren. Tranquilo!
rua de sá da bandeira 102, www.armazemdocaffe.com, +351(0)22-9427324, ma-za
9.00-20.00, cappuccino + pastelaria € 3, metro são bento
4 LA RICOTTA - ETEN & DRINKEN

La Ricotta is een restaurant met charme en klasse. Het menu is een mix tussen de Portugese
en Italiaanse keuken. De locatie in de stad is centraal, de ruimte sfeervol en warm. Het
interieur is stijlvol met veel hout en granieten wanden, in combinatie met een strakke zwarte
detaillering. Chique plek!
rua de passos manuel 18, www.laricotta.pt, +351(0)22-2023300, ma-do & zo 12.30-15.30 &
19.00-23.30, vr-za 12.30-15.30 & 19.00-0.00, € 40, metro são bento, aliados, tram 22 pr. d.
joão I
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5 GELATERIA ITALIANA MAMMA MARIA - ETEN & DRINKEN

rua de santo ildefonso 36, +351(0)22-0990648, ma-za 11.00-13.00 & 14.00-19.30, bus 302
coliseu do porto, tram 22 sta. catarina, batalha

Als de zon op je bolletje schijnt, en je staat te popelen om een lekker en goedkoop ijsje te
eten, ga je naar Gelateria Italiana Mamma Maria aan de zuidkant van de Rua Santa Catarina.
Vervolgens kun je op een van de trappen zitten aan het tegenoverliggende plein. Daar kijk je
uit op de blauwbetegelde Igreja de Santo Ildefonso, die een beetje flirt met de Torre dos

9 ÁRVORE DO MUNDO - ETEN & DRINKEN

In het vegetarische restaurant Árvore do Mundo is het aanbod verrassend groot. De

Clérigos in de verte.

gerechten zijn creatief en dragen duidelijk de handtekening van een ervaren vegetarische kok.
Ze weten je hier te verrassen met nieuwe smaken en texturen. Naast de vriendelijke service

praça da batalha 143, fb Gelateria Mamma Maria, +351(0)93-7 839 656, dagelijks 10.00-23.00,
2 bolletjes € 2,80,

zien de gerechten er ook nog eens mooi uit. Deze plek zal je overtuigen om vaker vegetarisch
te eten!
rua do duque de loulé 228, +351(0)22-3244513, wo 12.30-16.00, do-za 12.30-15.30 &
19.30-23.00, € 5 - € 15, bus 207, 400 duque loulé, tram 22 sta. catarina

6 IGREJA DE SANTO ILDEFONSO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Op of naast de trappen van de blauwbetegelde Igreja de Santo Ildefonso kan je even
uitrusten van de klim. De kerk aan het Batalha-plein is vernoemd naar Ildefonsus van Toledo,
de bisschop van Toledo van 657 tot 667. Het is gebouwd in vroeg-barokke stijl en flirt een
beetje met de Torre dos Clérigos in de verte, op de volgende heuvel. Met de zon op je bolletje
kan je hier even stoppen om een ijsje eten bij Gelateria Italiana Mamma Maria, dagelijks open
van 10.00 tot 23.00 uur.
praça da batalha 143, +351(0)22-2004366, ma 15.00-18.00, di-vr 9.00-12.00 & 15.00-18.30, za
9.00-12.00 & 15.00-20.00, zo 9.00-12.45 & 18.00-19.45, tram 22 sta. catarina
7 TEATRO NACIONAL SãO JOãO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het oorspronkelijke Teatro Nacional São João, gebouwd in 1796, werd in 1908 door een
brand verwoest. Het herbouwde theater heeft een zaal in de vorm van een paardenhoef. Op
de façade van het operahuis zie je vier reliëfs die verwijzen naar vriendelijkheid, pijn, haat en
liefde. In 1920 werd dit gebouw geopend met een uitvoering van Verdi's Aïda. Na een periode
van verval halverwege de vorige eeuw is het nu in zijn oude glorie hersteld. Als er een leuke
show is, is het Teatro zeker een bezoek waard.
praça da batalha, www.tnsj.pt, +351(0)22-3401900, zie website voor programma en prijzen,
tram 22 batalha, metro são bento
8 POTTERIA - SHOPPEN

Zodra je hier binnenstapt, word je vol passie de wereld van de keramiek binnengeleid. De
winkel Potteria is compleet gewijd aan potten uit Portugese regio's (van Barcelos tot
Alentejo), borden, vazen, bekers, schotels en speciale vormen voor het bereiden van kip of
chorizo. Het aanbod varieert van traditionele werken, waar de Arabische invloeden voelbaar
zijn, tot meer eigentijdse creaties van Portugese kunstenaars.
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LOCAL

NAME

PIERRE OSKAM

Pierre wandelt graag buiten de gebaande paden en ontdekt zo dikwijls geheime
leegstaande fabrieken en wonderschone riviertjes die de omgeving van Porto rijk is.
Maar ook van de romantische parken en fijne cafés kan hij uiteraard genieten. Als hij
niet door de stad flaneert, is hij op dat soort plekjes aan het werk. Tot hij al het
personeel kent, dan verplaatst hij weer eens.
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