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O Porto é uma cidade antiga, data de 417, tem 1594 anos.
O seu primeiro nome foi Portus Cale porque tinha muitos barcos que ali paravam 
para realizar riquezas.
Este nome deu origem ao nome de Portugal.
O rio que banha a cidade é o rio Douro, porque no seu trajeto tem muitas paisagens 
bonitas.



No Século XIV (17), era aqui que se construíam a maior parte dos barcos, e foi 
daqui que o Infante D. Henrique saiu com uma armada em direção a Lisboa para se 
juntar à armada que ia para África.



Porque é que os Portuenses são conhecidos como tripeiros

Devido aos sacrifícios que fizeram para apoiar a preparação da
armada que partiu, em 1415, para a conquista de Ceuta, tendo a
população do Porto oferecido aos expedicionários toda a carne
disponível, ficando apenas com as tripas para a alimentação, tendo
com elas confecionado um prato saboroso que hoje é menu
obrigatório em qualquer restaurante. Os naturais do Porto
ganharam a alcunha de "tripeiros", uma expressão mais carinhosa
que pejorativa.



Hoje em dia a cidade do Porto é uma mistura de moderno com antigo.
O centro histórico do Porto é considerado património mundial pela UNESCO.



Podemos visitar:

Estádio do Dragão;
Casa de Serralves;
Casa da Música;
Torre dos Clérigos;
Torre de São Miguel;
Muralha Fernandina;
Zona da Ribeira;
Mercado do Bulhão;
Palácio de cristal;

Podemos estudar:

História; arte; arquitetura; ciência;fauna e flora. 

Transportes:

Podemos chegar ao porto de comboio ou de 
camioneta.

No Porto podemos andar de metro, de            
autocarro ou de eléctrico.Palácio de cristal;

Palácio da Bolsa;
Casa Almeida Garrett;
Monumento a D. Pedro IV;
Pilares da Ponte Pensil;
Ruina medieval da casa da câmara;
Pavilhão da Água;
Sé Catedral;
Ponte D. Luís e Ponte Maria Pia;
Lojas antigas (Café Piolho; Café 
Majestic e livraria Lello).

autocarro ou de eléctrico.

Ainda existem mais coisas que podemos visitar...


