
Rua José Meneres

 Rua 14 de Outubro

RUA DOM AFONSO III

Fundado em 1345, por Dona Maria Mendes Petite, foi este convento de freiras 
dominicanas edificado em honra do Corpo de Deus. No século XVIII, devido
às frequentes cheias do rio Douro, foi construído o atual edifício.
Distingue-se pela riqueza e valor artístico da capela octogonal e do seu coro-alto 
barroco constituído por um cadeiral de planta em U, guarnecido de talha e pintura 
parietal com motivos da vida de Cristo e no teto, em madeira, dividido por 49 
caixotões, santos da Ordem Dominicana.

Largo Aljubarrota, 13 | Santa Marinha

Horário: terça a domingo - 10h00|18h00

CONVENTO CORPUS CHRISTI

Espaço de manutenção dos barcos rabelos e de construção de réplicas, reinven- 
tadas para a realização de cruzeiros turísticos. Atualmente, o estaleiro mantém 
viva a memória da construção naval, uma das profissões mais antigas de Portugal.

Cais de Gaia, 22 / Santa Marinha

Este é um espaço onde, outrora, atracavam navios cargueiros para embarcar 
pipas e caixotes com garrafas de Vinho do Porto e hoje atracam navios-hotel. 
Atualmente, está dedicado ao lazer, constituindo uma oferta variada a nível 
da restauração e estabelecimentos de animação que convida a momentos 
de fruição e descontração.

Av. Diogo Leite | Santa Marinha

CAIS DE GAIA

MERCADO MUNICIPAL DA BEIRA RIO

07

08

PONTE MARIA PIA

Edifício do início do século XX 
[1904], de carácter “Belle 
Époque”.
Apresenta a marca de alguns 
dos mais famosos artistas 
portugueses da época que 
contribuíram para a arquitetura 
diferenciadora que ainda hoje 
apresenta, estando classificada 
como Imóvel de Interesse 
Público.

Av. da República, 610 | Santa 
Marinha

Encerrada temporariamente 
para obras de reabilitação 

Evocativa da régia esposa do rei D. Luís, D. Maria Pia de Sabóia. Construída pela 
empresa “Ei�el Constructions Métalliques”, sob direção de Gustave Ei�el, foi 
inaugurada a 04 de novembro de 1877 e encerrada a 24 de junho de 1991.
Possui um arco biarticulado que suporta o tabuleiro ferroviário de via simples, 
através de pilares em treliça. Em 1982, foi classificada como Monumento Nacional
e, em 1990, classificada pela “American Society of Engineering” como um marco 
histórico da engenharia civil.

CASA BARBOT

INFORMAÇÕES ÚTEIS

PORTUGUÊS

SOS: 
112
Polícia Segurança Pública: 
+351 227 878 370
Polícia Municipal:
+351 223 778 035

Polícia de Turismo:
+351 222 081 833
Bombeiros:
+351 223 778 000
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CASA-MUSEU TEIXEIRA LOPES
GALERIAS DIOGO DE MACEDO

Edifício concebido em 1916
e terminado em 1925,
da autoria do famoso 
arquiteto gaiense Francisco 
Oliveira Ferreira, apresenta 
caraterísticas de edifício 
da “Belle Époque”.

Rua Álvares Cabral | 
Mafamude

Rua evocativa do Rei que,
em 1255, concedeu Foral
à vila de Gaia atribuindo 
maiores liberdades
e privilégios aos seus 
habitantes e comerciantes, 
dando-lhe o título de vila 
régia, face à cidade do 
Porto que era, à data,
a vila episcopal.

ARQUIVO MUNICIPAL SOPHIA DE MELLO BREYNER

Comummente conhecida por 
Rua Direita, na qual, no século 
XIX, estavam sediados os 
principais serviços administrativos 
– Câmara e Bombeiros 
Municipais -, o comércio,
os escritórios,
as estalagens e as várias oficinas 
e associações cívicas. 
Ao longo do seu percurso,
nas fachadas do seu típico 
casario, podem ser 
contempladas as varandas de 
ferro forjado
e os azulejos, provenientes
das antigas fábricas
de cerâmicas existentes
no concelho.

O Arquivo Municipal, localizado num edifício do início do século XX, adquirido 
pela Câmara Municipal, em 1973, funcionou outrora como habitação de família 
ligada ao Vinho do Porto e depois como tribunal de Gaia.
Foi convertido, após obras de requalificação, em Arquivo Municipal, tendo
como principal missão gerir a informação produzida e recebida pelo Município, 
com vista à preservação e perpetuação do seu património arquivístico.
Dispõe de espaços de consulta e exposição, abertos ao público.

Rua Conselheiro Veloso da Cruz, 711-723 | Mafamude

Horário: segunda a sexta - 09h00-12h30|13h30-17h00 

RUA CÂNDIDO DOS REIS

Casa e atelier do ilustre escultor 
português, mestre António
Teixeira Lopes.
Conjunto arquitetónico que reflete
a vida e obra de dois escultores 
gaienses - Teixeira Lopes e Diogo
de Macedo -, cujas obras marcaram 
a transição estética do século XIX
para o século XX. Apresenta, ainda, 
uma grande diversidade de obras 
de autores nacionais e estrangeiros.

Rua Teixeira Lopes, 32 | Mafamude

Horário: 
terça a domingo: 09h00 – 12h30 | 
14h00 - 17h30 
Encerra: segunda feira
Dias feriados: 1 de janeiro, domingo 
de Páscoa, 1 de maio, 24 de junho 
e 25 de dezembro

IGREJA DE SANTA MARINHA

Criado em 1904, o atual edifício data 
de 1930, tendo sido recentemente 
remodelado.
Com uma localização privilegiada,
o Mercado da Beira-Rio, outrora 
responsável pela distribuição e 
comércio de produtos alimentares, 
converteu-se num espaço de fruição 
que reúne sabores, cultura
e tradição. 

Av. Ramos Pinto, 148 | Santa 
Marinha

Horário de Verão: maio a setembro
domingo a quarta - 10h00|24h00 
quinta a sábado - 10h00|02h00 
Bancas:
segunda a sábado - 06h00|17h00

Horário de Inverno: outubro a abril 
domingo a quarta - 10h00|23h00
quinta a sábado - 10h00|00h00
Bancas:
segunda a sábado - 06h00|16h00 

Edifício classificado, em 1974, 
como Imóvel de Interesse 
Público.
Reconstruído, em 1745, 
sob a orientação de Nicolau 
Nasoni, apresenta-se como
um exemplar de arquitetura 
barroca, possuidor de 
importante espólio artístico, 
nomeadamente imagens, 
quadros a óleo, talha barroca
e painéis de azulejos 
oitocentistas.

Largo Joaquim Magalhães | 
Santa Marinha

Dias de Culto: 
domingos e dias santos 
às 09h30

PELOURINHO

Diretamente associado
ao Foral de Gaia, concedido 
em 1255, pelo Rei Afonso III 
e outrora erguido no lugar 
de Gaia, no Senhor da Boa 
Passagem, foi destruído 
pela cheia de 1909.
Em 1934, foi feita uma 
réplica que se encontra 
implantada na rotunda 
de acesso ao Castelo
de Gaia, através da rua
de Rei Ramiro. 
Simbolizava o poder 
e autoridade municipais. 
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MOSTEIRO DA SERRA DO PILAR

Inaugurado em 1927, resultou do aplanamento de uma elevação [morro] 
e encontra-se na zona especial de proteção do Monumento Nacional Mosteiro
da Serra do Pilar, junto à Ponte Luís I. Após a sua requalificação, em 2017, 
converteu-se num espaço propício a momentos de contemplação e descontração.

Rua Rocha Leão | Santa Marinha

Outrora designado por Largo da Praia, foi o centro urbano da parte baixa da cidade.
Era neste espaço que se encontrava o pelourinho, símbolo máximo da autonomia 
administrativa de Vila Nova.
No passado, a praia de Vila Nova, onde se situava o Largo da Praia, funcionava como 
entreposto comercial, onde galeões, brigues, escunas, barcos rabelos e outras 
embarcações realizavam cargas e descargas de vários produtos durienses, 
especialmente o Vinho do Porto e de produtos vindos do Norte da Europa e do Brasil.
Atualmente, este largo é também conhecido por Largo do Sandeman, nome da família 
escocesa que se instalou no edifício onde se encontra a empresa do Vinho do Porto,
com a mesma designação.

“Um excesso da Natureza. A beleza absoluta.” [Miguel Torga]
Este é o Rio Douro. São 927km de um dos mais belos rios da Europa que cruza 
caminhos sinuosos, penhascos, socalcos e Património da Humanidade para vir 
desaguar na barra entre as cidades de Gaia e Porto. Atravessa a mais antiga 
região demarcada e regulamentada de vinho do mundo e as suas águas foram, 
durante séculos, o meio de transporte do Vinho do Porto. 
Com paisagens deslumbrantes, cheias de cultura e história, vale a pena embarcar 
em Vila Nova de Gaia e navegar pelos seus caminhos tortuosos onde é possível 
contemplar a perfeita simbiose entre a obra da Natureza e as mãos do Homem.

Complexo edificado a partir de 1537
e classificado como Património Mundial, 
pela UNESCO, desde 1996, é considerado 
um dos mais notáveis edifícios da 
arquitetura maneirista europeia, devido 
ao seu excecional valor arquitetónico 
e ao carácter singular da sua igreja e do 
seu claustro, ambos de planta circular.
É também um dos mais significativos
e reconhecidos símbolos de Vila Nova 
de Gaia, proporcionando, dada a sua 
implantação, uma vista privilegiada sobre 
o rio Douro e as cidades das duas margens, 
cuja beleza tem sido aclamada por 
portugueses e estrangeiros de todo
o Mundo.

Largo de Aviz | Santa Marinha 

Horário:  terça a domingo:
outubro a março – 10h00 - 17h30
abril a setembro – 10h00 – 18h30

Encerra: segunda feira,feriados e 
segundo fim de semana de cada mês

LARGO MIGUEL BOMBARDA

Embarcações típicas do rio Douro, de fundo chato, tábua trincada e vela quadrada,
que carregavam os cascos de madeira com Vinho do Porto e outros produtos como 
cortiça, azeite e frutas, provenientes da região do Douro para Vila Nova de Gaia.
Porém, por volta da década de 80, do século passado, com o desenvolvimento
do turismo, o “Rabelo” renasce para outra função, tornando-se numa embarcação 
de passeio turístico, ícone do rio Douro e das empresas de vinhos.

Av. Diogo Leite | Santa Marinha [na margem do rio Douro]

RIO DOURO

PONTE LUÍS I

BARCO RABELO

VILA NOVA DE GAIAPERCURSO
CENTRO HISTÓRICOP

56  min

PEDONAL

4,10 km

CAVES DE VINHO DO PORTOCENTRO HISTÓRICO DE GAIA

São estruturas edificadas, concentradas num território 
urbano denso, próximas do rio e que aí se instalaram, 
desde a época romana, por fatores de natureza histórica, 
geográfica e fiscal. 
Guardam memórias antigas, transmitidas no decorrer 
de agradáveis e interessantes visitas. As empresas atuais 
contam histórias encantadoras do vinho e das gentes 
do Douro, de Gaia, de outros costumes e épocas, numa 
harmonia salutar entre a tradição do produto e as novas 
tecnologias e convidam a uma viagem atrativa no tempo 
e na magia do vinho, através da herança do singular Vinho 
do Porto que representa qualidade e tradição genuínas.

Horário: 
Inverno - 10h00-18h00 
Verão - 10h00-19h00

A zona ribeirinha do concelho destacou-se enquanto 
importante estaleiro e entreposto comercial, atingindo 
grande prosperidade no séc. XVIII, aquando da fixação 
de artífices, mercadores e homens de negócios, nas 
casas e armazéns nesta área. 
O Vinho do Porto ou “Vinho Fino”, designação popular, 
é a sua maior riqueza e emblema, “aconchegado” 
nas caves do Centro Histórico, onde envelhece, 
ao longo dos anos, e desenvolve uma complexa 
variedade de aromas.
O Centro Histórico de Gaia assume-se como uma 
dicotomia entre o património histórico arquitetónico 
e a modernidade dos seus renovados espaços públicos.

É composta por dois tabuleiros unidos por um arco considerado, à data da sua 
construção, como o maior arco do mundo em aço.
Na sua configuração, a ponte apresenta uma estrutura em ferro, similar a uma peça 
de filigrana.
Projetada, no século XIX, por Théophile Seyrig, colaborador de Gustave Ei�el, foi, em 
1996, classificada pela UNESCO como Património Mundial.


