
PERCURSO – BONFIM ROMÂNTICO 
 
 

A. Arca de Água de Mijavelhas 
 
Morada: Estação de Metro “Campo 24 de Agosto” 
Coordenadas GPS: 41.148470, -8.598714 
Custo: Gratuito 
O Poço ou Arca de Água de Mijavelhas foi um 
antigo reservatório de água construído no século 
XVI, situado no então denominado Campo de 
Mijavelhas, atual Campo 24 de Agosto. O curioso 
topónimo teve origem, segundo se consta, por ser ali que as mulheres se 
"aliviavam" quando vinham de Valongo e São Cosme à cidade, para vender os 
seus produtos agrícolas e pão nas feiras de São Lázaro. O antigo reservatório 
foi encontrado aquando das escavações para a construção da Estação de Metro 
“Campo 24 de Agosto”. 
 
B. Igreja Paroquial do Nosso Senhor do Bonfim 
 
Morada: Alameda de Cláudio Carneiro, 4300-433 
Porto 
Coordenadas GPS: 41.1513876, -8.5928278 

Horário: Seg-Sáb: 08h às 12h e 14h às 19h30 | Dom: 
08h às 13h e 18h às 20h | Feriados: 18h às 20h 
Custo: Gratuito 
A construção da atual igreja do Bonfim remonta a 
1874. O projeto traçado por José Luís Nogueira Júnior e António Sardinha foi 
concretizado em 1894, altura em que a fachada principal da igreja e a sua torre 
sul foram concluídas. A torre norte só foi finalizada na sequência dos trabalhos 
iniciados em 1902, por João Gonçalves de Oliveira Torres. De estilo neoclássico, 
a Igreja Paroquial do Nosso Senhor do Bonfim encima uma elevação que lhe 
confere um impacto paisagístico notável. 

C. Casa Oficina António Carneiro  
 
Morada: Rua de António Carneiro, 363, 4300-027 
Porto 
Coordenadas GPS: 41.149619, -8.593856 
Horário: Seg-Sex: 10h às 12h30 e 14h às 17h30 
Custo: Gratuito 
O pintor e poeta António Carneiro (1872-1930) 
cedo revelou os seus dotes artísticos. Na década 
de 1920, António Carneiro decidiu mandar erguer um edifício que servisse de 
atelier da família e de habitação para um dos seus filhos, o músico bonfinense 
Cláudio Carneiro. O edifício foi desenhado em 1923 e nele é possível apreciar 
as diversas obras de arte e objetos que compõe as salas de exposição, desde 
materiais de pintura, documentos, livros, fotografias, e vários tipos de pintura 
de António Carneiro e família.  
 
D. Parque de Nova Sintra 
 
Morada: Rua do Barão de Nova Sintra, 
275, 4300-367 Porto 
Coordenadas GPS: 41.144650, -8.589909 

Horário: Seg-Sex: 09h às 17h 
Custo: Gratuito 
O Parque de Nova Sintra insere-se numa 
antiga quinta que pertenceu à família 
Reid, de origem britânica. O jardim da 
propriedade mantém muitas 
características de origem: grande diversidade botânica, denso arvoredo, mata 
frondosa, numerosas alamedas e veredas. Foram também incorporadas no 
parque algumas das antigas fontes e chafarizes da cidade do Porto. 



 
 
 
E. Biblioteca Pública Municipal do Porto 
 
Morada: Rua de Dom João IV, 17, 4049-017 Porto 
Coordenadas GPS: 41.1461119, -8.6018792 
Horário: 15 julho a 15 setembro - Seg-Sex: 10h às 
18h | 16 setembro a 14 julho – Seg e Sáb: 10h às 
18h; Ter-Sex: 09h às 19h30 
Custo: Gratuito 
A Biblioteca Pública Municipal do Porto está 
instalada no antigo convento de Santo António da Cidade, fundado pelos 
religiosos Franciscanos da Província da Conceição. Em 1833 é fundada a 
Biblioteca Pública Municipal do Porto, por decreto de D. Pedro IV. A Biblioteca 
instalou-se no edifício apenas em 1842, após algumas obras de adaptação e 
alteração. Atualmente é muito procurada pelos seus fundos especiais, desde a 
Idade Média até aos nossos dias, entre os quais se destaca, pelo seu carácter 
único, o de manuscritos.  
 
F. Miradouro das Fontainhas 
 
Morada: Alameda das Fontainhas, 4000-235, 
Porto 
Coordenadas GPS: 41.1428494,-8.6014588 
A zona das Fontainhas localiza-se no extremo sul 
da freguesia do Bonfim, sendo uma área 
predileta para quem pretende contemplar a 
paisagem do Douro, de Vila Nova de Gaia e da 
própria cidade do Porto. O Miradouro das Fontainhas assume-se como um 
ponto de visita incontornável, onde poderá desfrutar de momentos relaxantes 
repletos de paisagens arrebatadoras.  
 

 Extensão: 3 Km 


