
PERCURSO – UM DIA NO BONFIM 
 
 

A. Galeria Porto Oriental 
 
Morada: Rua Barros de Lima, 851, 4300-063 Porto 
Coordenadas GPS: 41.153971, -8.5952482 
Horário: Qui-Sáb: 15h às 19h 
Custo: Gratuito 
A Galeria encontra-se sediada numa antiga 
habitação de 1904, que  foi objeto de recuperação 
e ampliação, permitindo acolher a realização de 
exposições e eventos artísticos diferenciados. Expõe-se desenho, pintura, 
escultura, fotografia e instalação, de artistas portugueses e também 
estrangeiros, pretendendo-se mostrar e divulgar a criação artística 
contemporânea em diversas expressões artísticas.  
 
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 
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 de trabalhos arrancados em 1902, por João Gonçalves 
de Oliveira Torres. De estilo neoclássico, a Igreja Paroquial do Nosso Senhor do 
Bonfim revela-se uma das mais bonitas e imponentes igrejas da cidade do 
Porto, encimando 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: 41.149717, -8.593906 
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 poderá 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. Junta de Freguesia do Bonfim 
 
Morada: Campo 24 Agosto, 294, 4300-506 
Porto 
Coordenadas GPS: 41.1482926,-8.5985598 

Horário: Seg-Sex: 8h30 às 12h30 e 13h30 às 
17h30 
A Junta de Freguesia do Bonfim encontra-
se instalada num edifício que data de inícios 
do século XIX, que foi mandado erguer por Francisco Diogo de Sousa Cyrne de 
Madureira Alcoforado. A quinta e a casa foram vendidas em finais do século 
XIX, tendo-se construído casas e jardins nos antigos terrenos de cultivo, além 
de se terem aberto novos arruamentos. Após obras de recuperação, em 1955, 
passou a acolher a sede da Junta de Freguesia que ainda hoje ocupa o edifício.  
 



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. Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
 
Morada: Avenida Rodrigues de Freitas, 265-269, 4049-021 Porto 
Coordenadas GPS: 41.1457864, -8.6008264 
Horário: - 
Custo: Gratuito 

A Faculdade de Belas Artes ocupa um antigo 
palacete do século XIX, mandado construir por 
António Ribeiro Fernandes Forbes, brasileiro de 
torna-viagem. O jardim foi criado por José Teixeira 
da Silva Braga, proprietário do edifício e brasileiro 
de torna-viagem e pelo seu filho, “o Braguinha”, 
com a ajuda do paisagista belga Florent Claes, que 
introduziu uma série de espécies raras e exóticas. Nele construíram-se, nos 
anos 50, estruturas de interesse arquitetónico, especialmente concebidos para 
o ensino das disciplinas tradicionais das Belas-Artes.  
 

G. Museu Militar do Porto 
 

Morada: Rua do Heroísmo, 329, 4300-259 Porto 
Coordenadas GPS: 41.146034, -8.594929 
Horário: Seg-Sex: 10h às 12h30 e 14h às 17h | 
Sábados e feriados: 14h às 17h | Domingos: 10h às 
12h30 e 14h às 17h 
Custo: Crianças até aos 6 anos: Gratuito | Jovens 
dos 7 aos 17 anos: 1€ | Adulto entre 18 e 65 anos: 
3€ | Séniores: 1€ | Famílias: 3,5€ a 6€ | Militares e respetivo agregado familiar: 
Gratuito | 1.º domingo de cada mês: Gratuito | PortoCard: 50% de desconto 
O edifício ocupado pelo Museu Militar do Porto reflete uma construção 
imponente de rigor simétrico, sendo um palacete de linguagem clássica e 
planta retangular. Neste museu poderá visitar uma série de salas de 
exposições dedicadas a miniaturismo, uniformes, peças de armamento ligeiro 
e artilharia pesada, e espaços dedicados a acontecimentos político-militares 
que ocorreram na cidade do Porto.  
 
H. Cemitério Prado do Repouso 
 
Morada: Largo do Padre Baltazar Guedes, s/n, 4300-059 Porto 
Coordenadas GPS: 41.1416587, -8.5954994 

Horário: Todos os dias: 08h30 às 17h30 
A inauguração do cemitério ocorreu em finais de 
1839, após alguns meses de obras e terraplanagens 
realizadas ao longo desse mesmo ano. 
Considerado como um museu a céu aberto, o 
Cemitério do Padro do Repouso integra uma das 
melhores coleções de arte existentes na cidade do 
Porto, reunindo obras de artistas de renome, como 
é o caso de Soares dos Reis. Somam-se ainda numerosas construções de valor 
histórico e artístico, erguidas a pedido de várias personalidades portuenses 
que ali jazem.  
 



I. Miradouro do Colégio dos Órfãos 
 
Morada: Largo do Padre Baltazar Guedes, 4300-
059 Porto 
Coordenadas GPS: 41.141239112112, -
8.5956001281738 

O Miradouro do Colégio dos Órfãos permite uma 
vista privilegiada sobre a famosa Ponte Maria 
Pia (1877), de Gustave Eiffel, e a Ponte de S. João 
(1991), de Edgar Cardoso. Destaca-se ainda a vista sobre Vila Nova de Gaia. 
 
 
 

J. 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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


