
Como chegar à Knowit? 
 

De Automóvel  

A Knowit localiza-se na Rua da Piedade, 43 - Salas 13 e 34, 4050-481 Porto, junto ao nó viário do Campo Alegre. 

Localização Knowit no Google Maps: Mapa localização Knowit 

Coordenadas GPS: N 41º09.102’ W 8º37.692’   |   41.1517097, - 8.6282346 

Se vem de Norte ou Nascente, deve dirigir-se à VCI, direção Lisboa (Ponte da Arrábida), e sair no nó do Campo 

Alegre. Deve seguir na Via Panorâmica até ao semáforo e virar à direita. Virar novamente à direita para a Rua Rainha 

D. Estefânia. Descer esta rua até ao semáforo e seguir em frente para a Rua da Piedade. 

Se vem de Sul, deve tomar a direção Ponte da Arrábida e sair no 1º nó (Campo Alegre) imediatamente depois da 

ponte. Deve seguir na Via Panorâmica até ao semáforo e virar à direita. Seguir as indicações acima descritas. 

Parque Automóvel: Em frente à Knowit há uma zona de estacionamento paga. Em alternativa, poderá estacionar no 

Central Park (nº 73 da mesma rua), usufruindo de um desconto 10% (até 5 horas) ou 20% (mais de 5 horas) por ser 

cliente Knowit – É necessário apresentar o cartão do parque carimbado pela Knowit. 

É também possível estacionar nas ruas circundantes, sendo que algumas têm estacionamento gratuito. 

Para qualquer contacto, utilize o nosso número de telefone 22 605 22 50. 

De Metro  

A estação de Metro mais próxima da Knowit é a Casa da Música e fica, aproximadamente, a 10 minutos de distância se 
percorridos a pé. Depois de subir à superfície poderá seguir em direção à Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da 
Boavista), atravessá-la e seguir para a Praça do Bom Sucesso – Mercado do Bom Sucesso / Shopping Cidade do Porto. 

Virar à esquerda para a Rua do Bom Sucesso (na esquina do Mercado do Bom Sucesso). Seguir até ao semáforo, 
cruzamento com a Rua do Campo Alegre. Continuar em frente na Rua do Bom Sucesso até ao próximo cruzamento. 
Virar à esquerda para a Rua da Piedade. 
Se preferir poderá utilizar o Autocarro. As linhas 204, 208, 209, 507, 902 e 903 têm paragens na “Casa da Música” e 
na Praça da Galiza. Ver ponto “De Autocarro”. 

De Autocarro  

A Knowit é servida, entre muitos outros, pelas seguintes linhas de autocarros: 

 200 – Origem: Bolhão | Destino: Castelo do Queijo   201 – Origem: Viso | Destino: Aliados 
 204 – Origem: H. S. João | Destino: Foz    207 – Origem: Campanhã | Destino: Mercado da Foz 

 300 – Origem: H. S. João | Destino: Aliados   501 – Origem: Matosinhos | Destino: Aliados 
 601 – Origem: Aeroporto | Destino: Cordoaria  902 – Origem: Lavadores | Destino: Boavista 

Para mais informações consulte a STCP no site ou contacte 808 200 166. 
 

Independentemente da origem, a paragem de acesso à Knowit é a da Praça da Galiza no Campo Alegre. 
Caso não possua bilhetes de transporte (Andante ou Passe) poderá adquiri-lo a bordo do autocarro. Saindo nesta 
paragem deverá encaminhar-se em direção à Rua da Piedade que se encontra do lado poente da Praça da Galiza.  

De Comboio 

Se pretender chegar ao Porto de comboio deverá sair numa das duas principais estações: Campanhã ou S. Bento.  

 Se sair em Campanhã tem ao seu dispor 2 meios de transportes coletivos:  
o Via Metro: poderá seguir em qualquer uma das linhas que passam em Campanhã até à Estação da Casa 

da Música, sem ter de efetuar qualquer transbordo. Para saber o percurso da Estação da Casa da Música 
até à Knowit é favor ver o ponto “De Metro”.  

o Via autocarro: na Estação de Campanhã apanhar o autocarro nº 207 com destino à Foz. Este autocarro 

passa na Rua do Campo Alegre e terá que sair na paragem “Praça da Galiza”.  

 Se sair em S. Bento tem também 2 meios de transporte coletivos disponíveis:  
o Via Metro: a Estação de Metro de S. Bento fica mesmo fora da Estação de comboio, do lado esquerdo e é 

uma estação subterrânea. Deve apanhar o Metro em direção ao Hospital de S. João. Terá de fazer 
transbordo na Estação da Trindade, apanhar outro Metro e sair na Estação da Casa da Música. Para saber o 
percurso até à Knowit ver o ponto “De Metro”.  

o Via autocarro: saindo da Estação de comboio deverá dirigir-se até à Rua de Sá da Bandeira (à direita da 
Estação) e apanhar os autocarros 201 ou 501, ou até à Praça D. João I e apanhar os autocarros 200 ou 
207. Terá que sair na paragem “Praça da Galiza”. 

http://maps.google.pt/maps?f=q&source=s_q&hl=pt-PT&geocode=CeE1ueKOZj61FaHucwIdDV58_yGT5eduilyrYg&q=Knowit+-+Consultoria,+Forma%C3%A7%C3%A3o+e+Tecnologia,+SA&sll=41.153616,-8.626585&sspn=0.008208,0.013175&ie=UTF8&ll=41.153762,-8.6268&spn=0.008207,0.013175&z=16&iwloc=A
http://www.stcp.pt/pt/viajar/linhas/

