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GUIA
MERCURY BATALHA >> STOP SHOPPING CENTER

Destino: R. do Heroísmo, 333

Deixando o hotel, em frente à Praça da Batalha, 
vá em direção da Igreja de Santo Ildefonso, 
passando em frente do Cinema Batalha, 
actualmente uma escola de dança. Encontras 
a Rua de Santo Ildefonso. Vais pela rua, 
e quando encontrar a loja Vanda, pegue o 
retorno à direita. Vais encontrar um minipreço 
e um estacionamento do outro lado da rua. 
Sigas sempre em frente, até encontrar a 
Praça de Poveiros, onde os mais velhos se 
reúnem. Quando encontrares o final da praça, 
vire à direita e logo em seguida à esquerda, 
encontrando a Avenida Rodrigues de Freitas. 
Sigas sempre em frente. Vais passar em frente 
da Faculdade de Belas Artes da Universidade 
do Porto no lado direito da rua, e depois uma 
farmácia, e uma casa com porta amarela em 
determinado momento do trajeto. Depois disso, 
no lado esquerdo da rua, é possível ler uma 
citação de Picasso na janela de uma casa 
abandonada.  Em seguida vais encontrar, bem 
perto, uma praça com um cemitério. Continue à 
frente, na direcção de um edifício histórico que 
hospeda o Museu Militar. O edifício colorido 
a seguir é o Stop Shopping Center, onde 
encontras parte de nossas atracções.  
Divirta-se!
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Leaving the hotel, in front of Praça da Batalha 
(Batalha Plaza), go to Igreja de Santo Ildefonso 
(St. Ildefonso Church), passing in front of 
Cinema Batalha, nowadays a dance school. 
You will find Rua de Santo Ildefonso (Santo 
Ildefonso Street). Go through the street, and 
as you pass by the closedVanda store, take 
the right detour. You will find a minipreço (a 
mini market) and a parking lot in the other side 
of the street. Go always front, until you find 
Praça de Poveiros (Poveiros Plaza), where 
the elderly meet. When you reach the end of 
the plaza, turn right and then left, as you will 
be at Avenida Rodrigues de Freitas (Rodrigue 
de Freitas Avenue). Go aways foward. You will 
pass by Faculdade de Belas Artes (Fine Arts 
Faculty of Porto University) at the right of the 
street, and then a pharmacy, signed by a green 
cross, and a yellow door at some point. After 
that, on the left side of the street, you’ll be able 
to read a Picasso quotation on the window 
of an abandonaded house. After that you will 
find nearby a plaza with a cemetery. Continue 
to go foward, in the direction of a historial 
building that hosts the Museu Militar (Military 
Museum). The next bulding is Stop Shopping 
Center, a colorful building where you will find 
part of our atractions. Enjoy!
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