
PERCURSO – IGREJAS E CAPELAS DO BONFIM 
 

A. Igreja Paroquial de Santo António das Antas 
 
Morada: Rua Naulila, 154, 4350-170 Porto 
Coordenadas GPS: 41.1645497, -8.5903706 
Horário: Segunda a Sexta: 10h30  às 12h00 e das 17h00 às 19h00 | Sábado: 
10h30 às 12h00 e das 15h00 às 17h00 
A Igreja Paroquial de Santo António das Antas 
localiza-se na parte alta da freguesia, junto ao 
elegante bairro das Antas. É uma igreja datada da 
primeira metade do século XX, tendo o seu 
primeiro projeto sido desenvolvido pelo arquiteto 
José Ferreira Peneda. Em 1944 surgiu um novo 
projeto, baseado numa tese de licenciatura da 
Escola de Belas Artes do Porto, elaborada por Fernando Tudela e Fernando 
Barbosa. A igreja possui um estilo clássico e evoca a influência italiana.  
 
B. Capela de S. Crispim 
 
Morada: Rua de Santos Pousada, 1087, 4000-489 Porto 
Coordenadas GPS: 41.1584805, -8.5987263 
Horário: Ter-Sex: 08h30 às 09h45 e 17h15 às 18h45 | 
Sáb: 08h30 às 10h e 17h às 19h15 | Dom: 09h30 às 12h15 
A antiga morada da sede da Irmandade do Ofício de 
Sapateiros e Trabalhadores de Couro, fundada no século 
XIII, situava-se no extinto Largo de S. Crispim, junto do 
atual Largo de S. Domingos. Aquando da abertura da Rua 
Mouzinho da Silveira, em 1875, o Hospital dos Palmeiros 
foi demolido, tendo a Câmara Municipal do Porto cedido 
um terreno, no Lugar da Póvoa de Cima (atual Praça da 
Rainha Dona Amélia), para aí ser reconstruída a Igreja e 
construído o edifício sede da atual Irmandade de S. Crispim e S. Crispiniano. 
 

C. Capela de Montebelo  
 
Morada: Rua de Câmara Pestana, s/n, Porto 
Coordenadas GPS: 41.1561425,-8.5938714 
Horário: Sáb: 18h | Dom: 10h 

A Capela de Montebelo foi construída no cimo de 
um penhasco, tendo nos seus primórdios umas 
“alminhas” que foram transformadas numa capela 
de invocação do Senhor Jesus do Fojo, mais tarde 
chamado Senhor Jesus da Boa-vista. A capela que 
hoje podemos contemplar foi construída em 1864 
e nela se celebra a festividade da Senhora do Porto 
e do Senhor Jesus da Boa-vista. 
 
D. 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, data em que foi colocada a primeira pedra. 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.  
 



E. Cemitério do Bonfim 
 
Morada: Rua das Eirinhas,4300 Porto 
Coordenadas GPS: 41.1523086,-8.5942368 
Horário: Seg-Sex: 08h às 12h e 14h às 17h | Sáb: 
08h às 16h30 | Dom e Feriados: 08h às 13h 
O cemitério do Bonfim situa-se junto à Igreja 
Paroquial do Nosso Senhor do Bonfim, no alto do Monte de Godim. Este 
cemitério foi estabelecido em 1849/1850, pela Irmandade do Santíssimo 
Sacramento e do Senhor do Bonfim e da Boa Morte, e encerra em si um 
conjunto de sepulturas e mausoléus que possuem um valor histórico e 
arquitetónico riquíssimo. Desenvolvido ao longo de três vertentes, quase que 
como socalcos, o cemitério proporciona aos seus visitantes fabulosas vistas 
sobre a freguesia do Bonfim e restantes freguesias circunvizinhas.  
 
F. Capela de Nossa Senhora da Saúde 
 
Morada: Rua do Heroísmo, 1, 4300-258 Porto 
Coordenadas GPS: 41.1471484, -8.589139 
Horário: Seg-Sex: 8h às 12h30 e até final da missa das 20h | Sáb: 8h às 12h30 
e 16h30 às 20h | Dom e Dias Santos: 7h45 até final da missa das 12h30 

Apesar de na fachada da capela existir uma placa 
referindo que esta teria sido edificada em 1810, 
sabe-se que foi a partir de 1809 que se começaram 
a celebrar os atos de culto, devido a uma iniciativa 
de Francisco José de Faria, morador no Padrão de 
Campanhã. A capela foi sofrendo obras de reforma 
e ampliações ao longo do século XIX e mais 
recentemente. Na sacristia existe uma imagem do Senhor do Padrão, esculpida 
em pedra, que esteve colocada sob um alpendre que existia no lado norte da 
rua do Padro, atual rua do Heroísmo, tendo sido transladado para a capela em 
1869. 

G. Capela do Prado do Repouso 
 

Morada: Largo do Padre Baltazar Guedes, 4300-059 Porto 
Coordenadas GPS: 41.1416587,-8.5954994 
Horário: Todos os dias: 08h30 às 17h30 

A Capela do Prado do Repouso encontra-se na 
entrada sul do Cemitério Prado do Repouso, tendo 
começado a ser construída em inícios do século 
XIX. Nessa altura teria a designação de igreja de S. 
Vítor e nunca terá sido acabada. Serve atualmente 
de capela mortuária e toda a decoração é 
neoclássica. O pavimento possui uma rara 
composição geométrica, com duas tonalidades diferentes de pedra calcária, ao 
gosto do classicismo italiano. Os estuques e ornatos são da autoria do 
cenógrafo italiano Luigi Chiari.  
 
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.

 



 


