
VAMOS 
APANHAR 

AR!



AVENTURE-SE 
CONNOSCO.

OS NOSSOS 
PARQUES SÃO 
UMA LUFADA DE 
AR FRESCO!



O Parque da Lavandeira proporciona a quem ali se desloca várias vertentes de lazer, 

nomeadamente percursos pedestres, zonas de merendas, aparelhos para exercício físico, 

parques infantis e jardins temáticos. Este parque localiza-se muito perto do centro 

de Gaia e resulta da aquisição, pelo Município, da antiga Quinta da Lavandeira, em 

Oliveira do Douro.

Na sua instalação, tirou-se partido da vegetação preexistente, plantou-se um labirinto, 

construiu-se um lago. No parque há uma cafetaria e oportunamente organizam-se feiras 

de artesanato, venda de legumes, atividades de Yoga e Taichi, entre outras iniciativas.

Em 2021 o Município de Vila Nova de Gaia amplia este parque em mais cerca de 30% da 

sua área atual. Passa, assim, a englobar uma imponente estufa neogótica do século XIX, 

que vai ser restaurada. O novo espaço conta, igualmente, com um antigo lago romântico 

de grande dimensão, onde há dois séculos se passeava de barco. Há árvores de grande 

porte, nomeadamente tulipeiros enormes, magnólias, canforeiras e camélias muito antigas, 

ou seja, flora própria dos grandes jardins da época novecentista. 

LAVANDEIRA

Os horários e o próprio funcionamento dos parques de Vila Nova de Gaia estão sujeitos às medidas decorrentes da pandemia covid-19 e da sua evolução.



O Parque da Lavandeira é um dos mais visitados do concelho ao longo do ano. De entrada 

livre, oferece aos visitantes um percurso pedestre, aparelhos para exercício físico, parques 

infantis e mesas para merendar. O Parque foi ampliado em mais cerca de 30% da sua 

área atual, sendo que a reabilitação deste espaço proporciona aos seus visitantes um 

percurso mais alargado, com vista a reforçar a qualidade de vida dos gaienses. A Câmara 

de Gaia adquiriu, ainda, a Estufa da Lavandeira, uma peça rara da arquitetura do ferro 

em Portugal, de interesse municipal (até mesmo nacional), que foi integrada no Parque 

da Lavandeira, sendo uma mais-valia tanto simbólica como histórica. O novo espaço 

conta ainda com um antigo lago romântico de grande dimensão, onde há dois séculos se 

passeava de barco. Há árvores monumentais de grande porte, nomeadamente enormes 

tulipeiros, magnólias, canforeiras e camélias centenárias, ou seja, flora própria dos grandes 

jardins da época oitocentista. 

LAVANDEIRA (ampliação de 39 732 m2)

Rua Almeida Gerrett, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia.

(+351) 22 787 8120 - geral_pbiologico@cm-gaia.pt

Os horários e o próprio funcionamento dos parques de Vila Nova de Gaia estão sujeitos às medidas decorrentes da pandemia covid-19 e da sua evolução.



Localizado perto da ponte que lhe dá o nome, este parque possui um programa que 

privilegia o exercício físico, como mandam os hábitos amigos da saúde. Para esse efeito, 

há uma série de aparelhos ao dispor dos visitantes, que lhes permitem complementar um 

percurso pedestre com exercícios que dão que fazer a todos os músculos do corpo.

A ponte Maria Pia foi uma obra construída “no limite das possibilidades clássicas da 

construção metálica”, disse Gustav Eiffel (1832-1923), o conhecido engenheiro francês 

que deu o nome à célebre torre de Paris. Na sua época a Ponte Maria Pia foi uma obra de 

engenharia que deslumbrou portugueses e estrangeiros.

A construção da ponte iniciou em janeiro de 1876, concluindo-se em outubro de 1877. 

Requisitou o trabalho de 150 operários e utilizaram-se 1.600.000 quilos de ferro. 

A inauguração decorreu em 4 de novembro de 1877, tendo sido presidida pelo rei 

D. Luís I e pela rainha D. Maria Pia, daí o nome. Esta ponte fazia a ligação ferroviária 

Lisboa-Porto. Com o passar do tempo, em 1991 foi desativada.

PONTE MARIA PIA - FITNESS PARK

Santa Marinha, 4430-999 Vila Nova de Gaia.

(+351) 22 787 8120 - geral_pbiologico@cm-gaia.pt

Os horários e o próprio funcionamento dos parques de Vila Nova de Gaia estão sujeitos às medidas decorrentes da pandemia covid-19 e da sua evolução.



O Município de Gaia deliberou transformar os jardins envolventes do solar do Conde das 

Devesas num parque aberto ao público. A presença neste jardim de numerosas camélias, 

e até a existência de uma variedade de camélia designada “Conde das Devesas”, motivaram 

o desenvolvimento de um projeto de “Parque das Camélias”. As camélias terão chegado 

a Portugal antes de entrarem em Inglaterra e de Portugal difundiram-se para a Galiza. 

No século XIX chegaram à Austrália, via Inglaterra.

Há também um tulipeiro antigo que faz com que o visitante se sinta perante um ser 

vivo monumental.

QUINTA DO CONDE DAS DEVESAS

Rua D. Leonor de Freitas, n.º 162, Vila Nova de Gaia.

(+351) 22 787 8120 - geral_pbiologico@cm-gaia.pt

Os horários e o próprio funcionamento dos parques de Vila Nova de Gaia estão sujeitos às medidas decorrentes da pandemia covid-19 e da sua evolução.



Este parque resultou da aquisição por parte do Município de Vila Nova de Gaia de uma 

velha quinta abandonada. Tirando partido da vegetação já existente, em socalcos, este 

espaço verde revestiu-se de uma feição botânica. Entre outras espécies, encontra 

freixos, sobreiros, carvalhos autóctones, medronheiros. Há também endemismos do 

Norte de Portugal. Na margem Sul do rio Douro, o Parque Botânico do Castelo tem também 

uma importante vertente arqueológica e oferece uma paisagem muito agradável a quem 

o visita.

BOTÂNICO DO CASTELO

Estr. Penedo 353, Crestuma, Vila Nova de Gaia.

(+351) 22 787 8120 - geral_pbiologico@cm-gaia.pt

Os horários e o próprio funcionamento dos parques de Vila Nova de Gaia estão sujeitos às medidas decorrentes da pandemia covid-19 e da sua evolução.



Esta pequena reserva natural resulta de um acordo celebrado em 2007 entre o Município 

de Gaia, através do Parque Biológico, e a Administração dos Portos do Douro e Leixões. 

A proteção das aves e da paisagem é o seu principal objetivo. Ao longo do ciclo anual, 

no estuário do rio Douro vêem-se guarda-rios, corvos-marinhos, garças-reais, garças 

brancas, maçaricos-das-rochas, rolas-do-mar, tarambolas, seixoeiras, gaivotas de 

diversas espécies, entre muitas outras aves. A baía de São Paio é um local de eleição 

para observadores de aves.

RESERVA NATURAL LOCAL DO ESTUÁRIO DO DOURO

Avenida Deoceliano Monteiro, Canidelo, Vila Nova de Gaia.

(+351) 22 787 8120 - geral_pbiologico@cm-gaia.pt
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Este parque tem em vista sensibilizar a população para a importância da conservação do 

ecossistema dunar.

Antes do parque existir, o acesso à praia fazia-se de forma desordenada e os estragos 

na duna estavam à vista de todos. Vedando, cuidando e recorrendo a paliçadas a duna 

estabilizou e a vegetação ressurgiu. Hoje, é um exemplo de como a natureza recupera, se 

o ser humano lhe der oportunidade. De um areal aparentemente estéril surgiu um formoso 

jardim espontâneo onde florescem lições de educação ambiental. Esta mini-reserva serve 

de local de nidificação para as aves, bem como de centro de educação ambiental para os 

fenómenos de erosão costeira.

Aqui pode encontrar uma exposição permanente sobre dunas, assim como: 

- um jardim botânico de flora dunar com representação, identificação e informação sobre plantas 

dunares aqui existentes. A circulação dos visitantes é feita por passadiço de madeira.

- uma área-piloto para demonstração de recuperação de dunas, onde os visitantes podem 

apreciar a dinâmica da duna e do litoral e a eficiência de recuperação.

- uma micro-reserva que serve a conservação da biodiversidade, de local de nidificação para 

as aves, bem como de centro de educação ambiental para os fenómenos de erosão costeira.

DUNAS DA AGUDA

Praia da Aguda, 4410-467, Vila Nova de Gaia.

(+351) 22 787 8120 - geral_pbiologico@cm-gaia.pt
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Este parque fica em Avintes, Vila Nova de Gaia. Os seus 35 hectares convidam os visitantes a 

observarem os diferentes tipos de bosque, as quintas com as suas casas rurais, os espigueiros 

e eiras, o rio Febros que o atravessa e movimenta moinhos, animais em liberdade 

e outros em cativeiro — muitos irrecuperáveis para libertação na natureza —, variadas 

plantas. São estas as imagens que ficam na memória de quem percorre os seus quase 

três quilómetros de percurso pedestre. Cada visita ganha um valor acrescentado, qualquer que 

seja a estação do ano em que decorra. O Parque tem Hospedaria, Parque de Autocaravanas, 

Auditório, Salas de Formação e outros serviços.

BIOLÓGICO DE GAIA

R. Cunha, 4430-812 Avintes, Vila Nova de Gaia.

(+351) 22 787 8120 - geral_pbiologico@cm-gaia.pt
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O parque de São Paio situa-se em Canidelo, Vila Nova de Gaia. O projeto ficou a cargo 

do arquiteto Sidónio Pardal, também autor do Parque Cidade do Porto. Na proximidade 

da Reserva Natural Local do Estuário do Douro, este parque evidencia uma vocação 

ligada ao recreio e ao lazer. Ao longo do percurso marginal, entre o parque e a reserva 

estuarina, sente-se a unidade exposta do amplo campo panorâmico que agrega em 

harmonia com o que se preserva como selvagem e o que é obra de arquitetura posta em 

arte. Com a realização deste parque, a Câmara Municipal de Gaia responde aos novos 

e prementes desafios de reordenamento do território e qualificação arquitetónica 

da paisagem.

VALE DE SÃO PAIO

R. Areias do Cabedelo, 4400-369 Vila Nova de Gaia.

(+351) 22 787 8120 - geral_pbiologico@cm-gaia.pt
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A requalificação paisagística do Jardim Soares dos Reis tornou esta zona mais aprazível 

para a realização de atividades de lazer, sociais ou culturais, mantendo a identidade 

histórica, centenária e peculiar do espaço. Trata-se de um jardim icónico localizado no 

centro da cidade, onde podemos encontrar um monumento dedicado a Soares dos Reis 

(escultor do século XIX). Além da requalificação paisagística e da plantação de 32 

novos exemplares de árvores e 17 mil exemplares de várias espécies de arbustos, aqui 

estará ainda localizado um dos parques infantis temáticos do concelho. 

JARDIM SOARES DOS REIS

Largo Soares dos Reis, Vila Nova de Gaia.

(+351) 22 787 8120 - geral_pbiologico@cm-gaia.pt
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A requalificação do Jardim do Morro revelou-se muito importante. Trata-se de um 

espaço notável em termos patrimoniais e históricos, com uma marca ambiental relevante. 

É, ainda, um espaço propício para atividades de lazer, culturais, entre muitas outras.

As intervenções municipais realçaram o potencial deste espaço e transformaram o 

Jardim do Morro numa verdadeira ‘varanda sobre o rio Douro’. Neste novo espaço, 

a autarquia tem levado a cabo momentos de demonstração das potencialidades 

deste anfiteatro ao ar livre, nomeadamente aos fins de semana, assumindo-se como 

um jardim digno para jovens artistas de Gaia e da região. Estes momentos musicais 

têm como objetivo animar um espaço reabilitado, que é uma verdadeira porta de 

entrada no Município, com vistas únicas que assumimos valorizar e dinamizar. 

JARDIM DO MORRO

Av. da República, 4430-148 Vila Nova de Gaia.

(+351) 22 787 8120 - geral_pbiologico@cm-gaia.pt
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O Parque de São Caetano, localizado na União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, 

disponibiliza a quem o visita um panorama rural e uma zona verde, com pista de karting e 

espaços próprios para atividades ao ar livre.

Com a construção do Pavilhão Municipal de Vilar do Paraíso, está também prevista a 

requalificação e renaturalização do Parque de São Caetano, que inclui, entre outros 

aspetos, a reconversão gradual da mata, dominada por acácias e eucaliptos, para uma 

mata de espécies autóctones, assim como a criação de uma rede de passadiços, de um 

ponto de lazer e de uma área de recreio/desporto informal.

SÃO CAETANO

Av. Conde Santiago de Lobão, 4405-814 Vila Nova de Gaia.

(+351) 22 787 8120 - geral_pbiologico@cm-gaia.pt
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