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TRINDADE – CASA DA MÚSICA
Itinerário Light / Soft Itinerary
Hop off / Hop on Casa da Música
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Pontos de Interesse
Points of interest
Comes & Bebes
Food & Drinks
Glimpse
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- Praça Mouzinho de Albuquerque

Mouzinho de Albuquerque Square

Datada do início do séc. XX, esta praça

Dated from the beginning of the 20th

é considerada a maior da cidade do

century, this square is considered the

Porto. Possui um traçado formal, em

largest in the city of Porto.

torno do monumento aos Heróis da
Guerra Peninsular.
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http://www.cm-porto.pt/jardins-eparques-urbanos/jardim-da-rotundada-boavista
Edifício Ach Brito
Building Ach Brito
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- Casa da Música

House of Music

www.rcaap.pt
Projetada pelo arquiteto holandês Rem
Koolhaas e concluída em 2005 é
considerada
concertos,

a

principal

estando

sala

de

localizada

na

Avenida da Boavista.

https://www.infopedia.pt/$casa-damusica

Designed by the Dutch architect Rem
Koolhaas and completed in 2005, it is
considered the main concert hall, being
located on Avenida da Boavista.
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- Tabernáculo Baptista
Inaugurado a 13 de Fevereiro de 1916,
este edifício representa um templo
evangélico. Foi sede da primeira igreja
batista, na cidade do Porto, a mais
antiga do país.

Baptist Tabernacle
Opened on February 13, 1916, this
building

represents

an

evangelical

temple. It was the seat of the first Baptist
church, in the city of Oporto, the oldest
in the country.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabern%C3
%A1culo_Baptista
Cemitério de Agramonte
Cemetery of Agramonte
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- Mercado do Bom Sucesso

Market of Bom Sucesso

Datado de 1952, este mercado é

Dated

considerado um dos mais importantes

considered one of the most important in

da cidade do Porto, conjuntamente com

the city of Porto, along with the Bolhão

o mercado do Bolhão.

market.

from

http://www.visitporto.travel/Visitar/Pagin
as/Descobrir/DetalhesPOI.aspx?POI=3
314
www.rcaap.pt
Capela da Nossa Senhora do
Bom
Chapel of Bom Sucesso
www.rcaap.pt

1952,

this

market

is
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- Centro Comercial Brasília

Brasília Shopping Center
Opened in 1976, this is the oldest

Inaugurado em 1976, este é o centro
comercial

mais

antigo

do

Porto.

shopping center in Porto. It was a
milestone in the Porto’s trade history.

Constituiu um marco no comércio
portuense.
http://www.visitporto.travel/Visitar/Pagin
as/viagem/DetalhesPOI.aspx?POI=138
&AreaType=3&Area=9

www.rcaap.pt

www.rcaap.pt
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Churrasqueira Rotunda da Boavista
Refeição, preço, ambiente, tempo de

Meal, price, ambience, waiting time and

espera e simpatia dos funcionários

friendliness of the excellent staff. Great

excelentes.

place to enjoy a meal at the Mouzinho

Excelente

local

para

desfrutar de uma refeição na Praça
Mouzinho de Albuquerque.
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Rotunda da Boavista Grill

Albuquerque Square.

Mercado do Bom Sucesso

Com 44 bancas e 12 restaurantes com
cozinha é um dos locais mais
emblemáticos da cidade e um excelente
local para desfrutar de uma boa refeição.
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Churrascão Gaúcho

Restaurante típico brasileiro, com
decoração
rústica
e
elegante.
Especialidades em rodízio de carnes,
carnes na brasa e caipirinha.

Market of Bom Sucesso

With 44 stands and 12 restaurants with kitchen is one of
the most emblematic places of the city and a great place
to enjoy a good meal.

Gaúcho Grill

Typical Brazilian restaurant with rustic and elegant
decoration. Specialties in carvery of meats, grilled
meats and caipirinha.

