
 

 

 

A CHEGADA AO PORTO 

De avião: ao chegar ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, tem à sua disposição vários 
transportes públicos: 

AUTOCARRO – 601 http://www.stcp.pt/pt/viajar/linhas/ - pode escolher neste mapa a saída 
que fique mais perto do seu hotel – 1,80€ bilhete único por viagem – tempo médio de viagem 
45 minutos  
 
TÁXIS INVICTA – tarifa que ronda os 30€ só uma viagem -  Aeroporto – Cidade (cerca de meia 
hora de percurso) – 20 minutos de viagem 
 
METRO- https://www.metrodoporto.pt/uploads/document/file/471/EUT_____PMV_CMYK.pdf – pode escolher 
neste mapa a saida que fique mais perto do seu hotel – 2,00 € bilhete único da viagem -  Z4 – 
tempo médio de viagem 27 minutos 

De Comboio: http://www.cp.pt – aqui poderá obter todos os horários e tarifários. Poderá sair 
ou na estação de Campanhã ou São Bento. A mais central é a de são Bento. No entanto, 
depende de cada participante e onde está hospedado. Todas as estações têm disponíveis 
trasnporte públicos, como autocarros, metro e táxis. 

ACESSO À UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA - PORTO 

De METRO: Deverá recorrer à Linha D – Amarela - em direção ao Polo Universitário, onde 
deverá sair. Quando sair do Metro é só perguntar pela Universidade Fernando Pessoa ou então 
perguntar pelo Jardim de Arca Dágua. São cerca de 10 minutos a pé. Em todos as estações de 
metro encontrarão máquinas para comprar os bilhetes. No entanto, sugerimos que comprem 
os bilhetes turísticos que dão para todas as linhas e fica substancialmente mais barato. 
Normalmente e uma vez que todos os participantes falam o espanhol, poderá sempre 
perguntar a um dos funcionários do Metro que estão sempre presentes nas estações e eles 
saberão responder a qualquer dúvida que tenha. 

O preço de uma viagem é de 1,80€ até à zona 4 durante 1 hora a contar da primeira 
utilização. 

Bilhete 24 horas (4 zonas) – 6,95€ à zona 4 (24horas) 

Bilhete Tour (24h)  – 7,00€ Válido durante 24 horas consecutivas após a primeira validação 

Bilhete Tour (72h)  – 15,00€ Válido durante 72 horas consecutivas após a primeira validação 

  
De AUTOCARRO: 
 
304 (Aliados – Santa Luzia) 

http://www.stcp.pt/pt/viajar/linhas/
https://www.metrodoporto.pt/uploads/document/file/471/EUT_____PMV_CMYK.pdf
http://www.cp.pt/


Saída: arca d`água 
 
600 (Maia- Sá da Bandeira) 
Saída: arca d`água 
 
704 (Boavista – Codiceira) 
Saída: arca d`água 
 
603 (Maia – Marquês) 
Saída: U. Fernando Pessoa 
 
803 (Boavista – Rio Tinto) 
Saída: U. Fernando Pessoa             

De CARRO: um mapa de acesso à Universidade pode ser consultado aqui: 

- Vindo do Sul (A1): Ver Percurso   

- Vindo do Norte (A3): Ver Percurso. 

 

http://goo.gl/maps/4hTL
http://goo.gl/maps/OPkL

