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O Porto é um dos principais pólos turísticos em Portugal e já foi eleito Melhor Destino europeu. ARQUIVO CM

A
ÁREA METROPO-
LITANA do Porto 
abraça uma zona 
geográfi ca compos-
ta, actualmente, 
por 17 municípios 

contíguos. Destaque para a cidade 
do Porto, a segunda maior cidade de 
Portugal. Desde 1996 que o seu cen-
tro histórico está classifi cado como 
Património Mundial pela UNESCO. 
Monumentos históricos, pontes cen-
tenárias, parques e o magnífi co rio 
Douro fazem querer fi car pela cida-
de. Em 2001 foi considerada Capital 
Europeia da Cultura e em 2012 eleita 
como Melhor Destino Europeu. A ci-
dade é famosa pelas caves do vinho 
do Porto, mas também pelo Museu 
de Serralves, a Casa da Música e a Li-
vraria Lello.

Damos de seguida um salto a Gon-
domar. Gondomar é um nome e uma 
terra com ressonâncias históricas. 
Vários achados revelam as velhas 
raízes da vivência humana neste lo-
cal desde a pré-história. O Rio Douro 
ao longo de 32 Km 
acompanha Gon-
domar, sendo este 
concelho possui-
dor, através da sua 
relação com o rio, 
de um património 
etnográfico úni-
co, de costumes 
ancestrais, que o 
atestam a pesca da 
lampreia e a pesca 
artesanal que ainda 
se praticam na fregue-
sia da Lomba. Gondomar 

de um desporto e descobrem outros 
encantamentos. Da arquitectura 
contemporânea, dever-se-á falar de 
Álvaro Siza cujos laços a Matosinhos 
são fortíssimos. É o turismo de per-
to e que atravessa o mar para ver as 
obras do mestre, mas também as de 
Fernando Távora, Alcino Soutinho e 
Souto Moura.

Também ligado ao mar está Póvoa 
de Varzim. Póvoa é moderna, ani-
mada, dinâmica, empreendedora e 
cosmopolita. A Póvoa de Varzim or-
gulha-se dos seus monumentos os-
tentando legados patrimoniais como 
a Fortaleza de Nossa Senhora da Con-
ceição do século XVIII; o monumental 
Aqueduto do século XVIII de 999 arcos 
que levavam água para o Mosteiro de 
Santa Clara em Vila do Conde; o Pelo-
urinho do século XIX; a Barroca Igreja 
Matriz (século XVIII); o edifício dos 
Paços do Concelho do século XVIII ou 
a barroca Capela de Nossa Senhora 
das Dores. O artesanato é uma das 
mais fortes expressões do patrimó-
nio cultural e artístico dos povos e na 
Póvoa de Varzim, terra desde sempre 
ligada à actividade piscatória, desta-
ca-se a originalidade e beleza das Ca-
misolas Poveiras, peça emblemática 
do traje tradicional do pescador.

→ POR: PATRÍCIA SOUSA

POVOS ABRAÇADOS 
PELO RIO DOURO E PELO 
OCEANO ATLÂNTICO

é, igualmente, terra de tradições 
agrícolas e onde existem belas igre-
jas com talha dourada e azulejos. 
Existem no concelho vários solares 
seculares, sendo um dos mais impor-
tantes o solar da Casa de Montezelo. 

Passamos também por Ma-
tosinhos que tem o mar 

à mesa, a nova ar-
quitectura, as pe-

regrinações, os 
monumentos, as 
recriações histó-
ricas. O Norte faz 
de Matosinhos o 
local de todas as 
celebrações. Vêm 

almoçar, jantar, 
e voltam para um 

concerto, uma con-
ferência, para a prática 

Foi inscrito na Lista 
do Património 
Mundial o Centro 
Histórico do Porto

05/12/1996

Tapada São 
Domingos
→ Endereço Zebreiros, Foz do 
Sousa, Gondomar
→ Web www.tapadasaodomingos.com
→ Telefone +351 224 540 858

[ ALOJAMENTO ]

Mercearia
→ Endereço Cais da Ribeira, 32, 
4050-510 Porto
→ Web www.restaurantemercearia.com
→ Telefone +351 222004389
→ E-mail geral@restaurantemer-
cearia.com

[ GASTRONOMIA ]

«A marca Porto é um 
incontornável caso de 
sucesso internacional»

RUI MOREIRA
Presidente CM
do Porto

«A longa história das 
gerações atesta a 
identidade deste Concelho»

MARCO MARTINS
Presidente CM de 

Gondomar

[ PROTAGONISTAS ] [ O QUE VISITAR ]

A Ribeira
→ Endereço Cada bom postal do 
Porto mostra a imagem colorida 
e pitoresca da cidade vista do seu 
melhor ângulo: a Ribeira
→ Reconhecimentos Património 
Cultural pela UNESCO
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