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Hop off Casa da Música/ Hop on IPO

500: S.Bento - Cast.Queijo
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203: Cast.Queijo - Boavista
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Pontos de Interesse
Points of interest
Comes & Bebes
Food & Drinks
Glimpse
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Forte de São Francisco Xavier do Queijo

Fort of São Francisco Xavier do Queijo

Datado de meados do século XVII, esta

Dated from the mid-17th century and known as

fortaleza

pequena

Cheese Castle (Castelo do Queijo) served as a

fortificação marítima. Nos dias de hoje serve

small maritime fortification. Nowadays it serves

de

as military museum and cultural programming

1

serviu

museu

como

militar

e

uma

de

espaço

de

programações culturais, sempre aberto ao

space, always open to the general public.

grande público, sendo atualmente mais
conhecido como Castelo do Queijo.
http://www.visitporto.travel/Visitar/Paginas/D
escobrir/DetalhesPoi.aspx?POI=1816&AreaT
ype=1&Area=11

2 Praça Mouzinho de Albuquerque
Datada do início do séc. XX, esta praça é
considerada a maior da cidade do Porto.
Possui um traçado formal, em torno do
monumento em homenagem aos Heróis da
Guerra Peninsular.
http://www.cm-porto.pt/jardins-e-parquesurbanos/jardim-da-rotunda-da-boavista

Alfândega do Porto
Customs of Porto
Jardim do Paseeio Alegre
Garden of the Cheerful Walk

Mouzinho de Albuquerque Square
Dated from the beginning of the 20th century, this square is
considered the largest in the city of Porto.

3

Restaurant Bela Cruz

Bela Cruz Restaurante
Situado na Avenida da Boavista, o

Located on Avenida da Boavista, the Bela Cruz

Restaurante Bela Cruz oferece ao seu

Restaurant offers its visitor a fusion of typically

visitante

Portuguese and Mediterranean flavors.

uma

fusão

de

sabores

tipicamente português e mediterrâneos.
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Cufra Grill

Cufra Grill

Um lugar especial, onde poderá, não só

A special place, where you can not only find the

encontrar o melhor da gastronomia tradicional

best of traditional Portuguese cuisine, but also the

portuguesa,

famous francesinhas, special steaks, pastas,

mas

também,

as

célebres

francesinhas, bifes especiais, pastas, saladas e
muito

mais,

qualidade/preço.

numa

ótima

relação

salads and more, at a great value for money.

