
Porto 

11.9. – Iztekal se je drugi teden našega bivanja v Bragi, ko smo se prvič odpravili na izlet v 

bližnji Porto – drugo največje portugalsko mesto, najbolj znano po pristaniški dejavnosti, 

znamenitem vinu portovcu, ki ga pridelujejo v regiji ter bogato zgodovino, katere utrip 

začutimo ob pogledu na prečudovito veduto mesta s prekrasnimi stavbami postavljenimi na 

brežino reke Douro. 

Na vodenem ogledu smo se sprehodili mimo baročne cerkve  Igreja dos Clérigos s pripadajočim 

stolpom Torre dos Clérigos, enim od simbolov mesta. S svojo višino(75,6 m) je stolp viden iz 

večjega dela mesta.  

Med hojo po mestu smo izvedeli, da je nekaj časa v Portu živela in poučevala angleščino 

pisateljica J. K. Rowling, znana predvsem po svoji zbirki knjig Harry Potter. Portčani verjamejo, 

da je njihovo mesto inspiracija za kraje, osebe in dogodke v fantazijski uspešnici pisateljice. V 

mestu ponujajo različne turistične dejavnosti, povezane z zgodbo Harry Potterja. Ena izmed 

takšnih destinacij je knjigarna Livaria Lello, ki spominja na knjižnico v uspešnici, zato se pred 

njo vije dolga kolona turistov, ki si jo želijo ogledati. 

V bližini cerkve Igreja de Nossa Senhora da Vitória smo imeli možnost ogledati enega najlepših 

razgledov na mesto. Razgledna točka imenovana Miradouro da Vitória ponuja razgled na 

Ribiero(okraj v Portu), most Dom Luis, škofijo Paço Episcopal do Porto in katedralo Sé do Porto. 

Po vodenem ogledu mesta smo imeli prost čas, ki smo ga izkoristili za kosilo in samostojno 

raziskovanje mesta. Kasneje smo se odpravili do zbirnega mesta na drugi strani reke. 

Sprehoditi smo se morali čez čudovit most Ponte de Dom Luis I, zgrajen leta 1886, in po bregu 

reke. 

Stopili smo na ladjo in se z njo popeljali po ustju reke Douro. Ob vodičevih vložkih smo 

občudovali infrastrukturo mesta in se še enkrat več prepričali kako veličastno mesto je Porto.  

Po vožnji z ladjo smo obiskali vinoteko, kjer smo degustirali svetovno znani portovec. Vinoteka 

je bila zadnja postaja na našem prvem izletu v Porto.  

Ker pa nas je Porto tako očaral smo se vanj odpravili še dvakrat. Ob našem drugem obisku 

Porta smo se do Porta pripeljali z vlakom, nato pa se z avtobusom odpravili do plaže Praia de 

Matosinhos, kjer smo preživeli nekaj ur. Takoj ob prihodu v Porto smo lahko občudovali še eno 

znamenitost mesta – železniško postajo Sao Bento, ki obratuje že od leta 1916. Železniška 

postaja je postavljena v center mesta. Postaja je znana po azulejo ploščicah. Azulejo ploščice 

so na Portugalskem pogost material za fasado zunanjosti pa tudi notranjosti cerkva, 

železniških postaj, palač pa tudi navadnih hiš. Veljajo za tipičen in pomemben element 

portugalske arhitekture. Postajo Sao Bento od  znotraj in od zunaj krasi približno 20 000 

takšnih ploščic. Za njihovo namestitev pa so porabili kar 11 let. 

Ob tretjem obisku Porta 18. 9. – znova smo do Porta potovali z vlakom – smo obiskali akvarij 

SEA LIFE, v katerem smo občudovali najrazličnejše morske živali. Preostanek dneva pa smo 

nato prosto preživeli v Portu. 



Erasmus mobilnost je bila ena izmed boljših izkušenj v mojem življenju. Eden vrhuncev 

mobilnosti pa so brez dvoma tudi obiski mesta Porto. Da je mesto veličastno in da se ga ne gre 

naveličati dokazujejo tudi naši obiski Porta, saj smo se v Porto (60 km oddaljen od Brage) 

odpravili kar trikrat v treh tednih našega bivanja v Bragi. Porto je eno izmed lepših mest, ki 

sem jih uspel obiskati in bi v prihodnosti z veseljem še podrobneje raziskal vse znamenitosti in 

veličastne razglede, ki jih mesto ponuja. 
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