
Getting to CONFIA, from the airport:

BY PUBLIC TRANSPORTATION

metro line E to campanhã (35m)
Porto airport is served by a confortable metro line 
that will take you right to downtown or to the train 
station where you can catch a train to Barcelos

train from porto-campanhã to barcelos
(valença line - 50m to 1h15)
The direct line is the valença/vigo line, but in some 
periods of the day it’s faster to catch the braga line 
train and switch in Nine train station.

BY TAXI/UBER

We don’t advise using a taxi straight from the Airport 
to Barcelos because it will be an expensive ride.

In alternative you can catch a taxi or uber to Porto 
Campanhã or Trofa Station and then catch a train 
from Barcelos from there.
There are a lot of taxis right in front of Barcelos 
Train Station that can get you to your hotel and/or 
the conference venue.

BY CAR

using highways A28 and A11 from the 
airport or Porto

- take A28 heading north
- take Barqueiros exit
- take A11 heading east to Barcelos
- take exit Barcelos center/south

alternative:
take the A4 and take the A11 just before arriving to 
Braga

BY BUS/COACH

RENEX PORTO-BARCELOS
(rua campo mártires da Pátria/cordoaria garden, 
next to Porto courthouse)

TRASNDEV PÓVOA DE VARZIM - BARCELOS
(bus/coach station or next to Póvoa’s Hospital)
- get the metro from the airport or Porto downtown 
to Póvoa de Varzim
- walk or get a taxi from the metro station to the 
bus/coach station or Póvoa Hospital
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IPCA’s CAMPUS

CASA DA AZENHA

POTTERY MUSEUM

TRANSPORTATION, LODGING & TOURISM

CONFERENCE VENUES AND RESTAURANTS

SCHOOL FACILITIES

SUGGESTED ROUTES 

TEATRO GIL VICENTE
( CONFERENCE VENUE )

BAGOEIRA HOTEL
( CONFERENCE DINNER )

TERÇO HOTEL

STUDENT LODGING

TRAIN STATION

BUS/COACH STATION

FUTURE DESIGN
SCHOOL BUILDING

TOURISM OFFICE

AREA WITH TAXIS

All the venues and hotels are in walking distance.
The city center is small and very easy to walk around.
There are taxis in front of the train station.

From the train station to the conference venue it is a 15 minutes walk.
Between the hotels and the conference venue it is a 5/6m minutes walk.

CASA DOS ARCOS
( CONFERENCE LUNCH ) CITY HALL

( EXHIBITIONS )
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Chegar à CONFIA, vindos do Aeroporto:

POR TRANSPORTES PÚBLICOS:

linha E do metro (35m)
A área do Porto está servida por uma confortável 
linha de metro que o levará para o centro da cidade 
ou para a estação de comboios de Campanhã onde 
poderá apanhar um comboio para Barcelos

comboio de porto-campanhã para 
barcelos (linha de valença - 50m a 1h15)
A linha mais directa é a de valença/vigo, mas em 
alguns períodos do dia é mais rápido apanhar um 
comboio da linha de Braga e trocar de comboio na 
estação de Nine.

POR TAXI/UBER

Não aconselhamos o uso do táxi/uber directamente 
do Aeroporto para Barcelos, pois deverá ser uma 
viagem cara.

Em alternativa poderão apanhar um táxi/uber para 
a estão de comboios de Campanhã ou da Trofa e daí 
apanhar um comboio para Barcelos.
Existem muitos táxis à entrada da estação de 
Barcelos para levá-lo até ao recinto da conferência 
ou ao seu Hotel.

DE CARRO

usando as auto-estradoas A28 e A11 a 
partir do aeroporto ou da cidade do Porto

- apanhar a A28 no sentido norte
- sair em Barqueiros
- apanhar a  A11 na direcção este para Barcelos
- sair em Barcelos Centro/Sul

alternativa:
apanhar a A4 e depois a A11 saindo antes de chegar
a Braga.

DE EXPRESSO

RENEX PORTO-BARCELOS
(rua campo mártires da Pátria/jardim da cordoaria, 
ao lado do tribunal)

TRASNDEV PÓVOA DE VARZIM - BARCELOS
(central de camionagem ou ao lado do Hospital)
- apanhar metro do aeroporto ou da baixa do Porto 
para a Póvoa de Varzim
- a pé ou taxi da estação de metro para a central de 
camionagem ou para o Hospital da Póvoa
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CAMPUS DO IPCA

CASA DA AZENHA

MUSEU DA OLARIA

TRANSPORTATION, LODGING & TOURISM

CONFERENCE VENUES AND RESTAURANTS

SCHOOL FACILITIES

SUGGESTED ROUTES 

TEATRO GIL VICENTE
( LOCAL DA CONFERÊNCIA )

HOTEL BAGOEIRA 
( JANTAR CONFERÊNCIA )

HOTEL DO TERÇO 

STUDENT LODGING

ESTAÇÃO DE COMBOIOS

ESTAÇÃO DE AUTOCARROS

FUTURA ESCOLA 
SUPERIOR DE DESIGN

TURISMO

AREA COM TAXIS

Todos os espaços associados à Conferência estão a uma pequena distância a pé.
O centro da cidade é pequeno e muito fácil de ser percorrido a pé.
Há táxis disponíveis em frente da estação de comboios.

Da estação de comboio ao local da conferência são aproximadamente 15m a pé.
Entre os Hotéis e os espaços da Conferências as distâncias são de 5/6 minutos a pé.

CASA DOS ARCOS
( ALMOÇOS ) CITY HALL

( EXPOSIÇÕES )
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