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- Praça da República
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Ocorreram, nesta praça, vários acontecimentos
político-militares que ditaram as alterações do nome
deste espaço ao longo dos anos. Inicialmente "Praça
de Santo Ovídio", mais tarde "Campo da
Regeneração", atualmente conhecida como "Praça da
República" desde a implantação da República em
Portugal, em 1910.
Na praça destacam-se: o Quartel de Santo Ovídio, o
Jardim de Teófilo Braga (localizado no centro da
praça) assim como os palacetes que a rodeiam.
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- Quartel de Santo Ovídio

O Quartel de Santo Ovídio está localizado na Praça da
República e foi classificado como Monumento de
Interesse
Público
em
2012.
" O Quartel de Santo Ovídio foi mandado construir em
1790 pela rainha D. Maria I e serviu como
aquartelamento das unidades de infantaria, entre 1798
e 1952. Estiveram aqui instalados os Comandos da I
Região Militar do Porto de 1926 a 1970, da Região
Militar do Porto entre 1970 e 1975, da Região Militar do
Norte de 1975 a 2006. Desdeessa data, alberga o
Comando do Pessoal."

RepublicSquare
There were several political-military events in this square
that dictated the changes in the name of this space over
the years. Initially "Praça de Santo Ovídio", later "Campo
da Regeneração", now known as "Praça da República"
since the Republic was established in Portugal in 1910.
In the square stand out: Quartel de Santo Ovídio, Jardim
de Teófilo Braga (located in the center of the square) as
well as the palaces that surround it.

Barracksof Santo Ovídio

The Barracks of Santo Ovídio is located in Republic
Square and was classified as Monument of Public Interest
in
2012.
"The Barracks of Santo Ovídio was built in 1790 by Queen
Maria I and served as the barracks of the infantry units
between 1798 and 1952. Have been here installed the
Command of the I Military Region of Porto from 1926 to
1970, the Military Region of Porto between 1970 and
1975, the Northern Military Region 1975-2006. Since that
time, houses the Command Staff. "
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- Capela dos Pestanas

A Capela dos Pestanas (ou Capela do Divino Coração
de Jesus) é um templo privado, de estilo neogótico,
pertencente à família dos Pestanas. A capela,
construída entre 1878 e 1890, foi mandada edificar por
José Joaquim Guimarães Pestana da Silva. O projeto
de arquitetura é da autoria de José de Macedo Araújo
Júnior e as estátuas no exterior, representando São
José e São Joaquim, foram esculpidas por António
Soares dos Reis. Desde 1996, a capela encontra-se
classificada como Imóvel de Interesse Público
constituindo um exemplar único da arte neogótica em
Portugal mas é, principalmente, um importante
testemunho do Património neogótico na cidade do
Porto.
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrim
onio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-emvias-de-classificacao/geral/view/74378

Pestanas Chapel
The Pestanas Chapel (or Capela do Divino Coração de
Jesus) is a private neo-Gothic style temple belonging to
the Pestana family. The chapel, built between 1878 and
1890, was built by José Joaquim GuimarãesPestana da
Silva. The architecture project is written by José de
Macedo Araújo Júnior and the statues abroad,
representing São José and São Joaquim, were carved
by António Soares dos Reis.
Since 1996, the chapel has been classified as Property
of Public Interest, constituting a unique example of NeoGothic art in Portugal, but it is, mainly, an important
testimony of the Neo-Gothic patrimony in the city of
Porto.
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrim
onio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-emvias-de-classificacao/geral/view/74378

- Grande Palácio Hong Kong
Cozinha: Chinesa
Ver infos em:
https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Reviewg189180-d10528569-ReviewsGrande_Palacio_Hong_KongPorto_Porto_District_Northern_Portugal.html

Cuisine: Chinese
More infos on:
https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Reviewg189180-d10528569-ReviewsGrande_Palacio_Hong_KongPorto_Porto_District_Northern_Portugal.html

- BUuh! (café-bar)
Espaço agradável com música ambiente. Aberto
toda a semana das 8h30 às 2h e ao sábado das 10h
às 2h. +infos em :
https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Reviewg189180-d5786990-Reviews-BUuh_e_etcPorto_Porto_District_Northern_Portugal.html

Nice space with ambient music. Open all week from
8h30 to 2h and Saturday from 10h to 2h. More info
on:
https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Reviewg189180-d5786990-Reviews-BUuh_e_etcPorto_Porto_District_Northern_Portugal.html

