
PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA 
ESPERAMOS POR SI! 



APRESENTAÇÃO 

Com um total de 35 hectares o Parque Biológico de Gaia é um Centro 
de Educação Ambiental e uma pequena reserva natural de 
características únicas, nos subúrbios de Vila Nova de Gaia e das 
grandes cidades da Área Metropolitana do Porto. 
 
 



EQUIPAMENTOS  
E SERVIÇOS 

Parque de Auto-caravanas 
Hospedaria 
Restaurante e bar 
Auditório 
Salas de formação 
Loja do Campo 



EXPOSIÇÕES 

Exposição permanente: "Encantos e Desencantos" 
Biorama 
Mostra moinhos e alfaias (moinho do belmiro) 
Quinta do Bogas, mostra: ”Exóticas: pela mão do homem“ 
Quinta do chasco (animais de casas em ruínas) 



OBSERVATÓRIO 
ASTRONÓMICO 

Todos os primeiros sábados de cada mês, integrado nas 
atividades previstas, decorrem observações de Astronomia das 
22h00 às 23h30 no observatório criado para esse efeito. 



PARQUE DE DUNAS DA 
AGUDA E DUNAS LITORAIS 

Pequena reserva natural para proteção das dunas e da sua fauna e 
flora, o Parque de Dunas da Aguda abriu ao público em janeiro de 
1997,com cerca de três hectares, no âmbito de um projeto LIFE 
(UE). É também um “jardim botânico”. Ilustra na perfeição como a 
natureza recupera, se o ser humano lhe dá essa oportunidade.  



PARQUE DA LAVANDEIRA 

Parque urbano vocacionado essencialmente para o recreio e lazer, 
com cerca de 11 hectares, que abriu ao público em agosto de 
2005. Aqui, existe uma cafetaria, e organizam-se feiras de 
artesanato, venda de legumes, atividades de Yoga, entre muitas 
outras iniciativas. 



RESERVA NATURAL LOCAL 
DO ESTUÁRIO DO DOURO 
Pequena reserva natural para proteção das aves, que abriu ao 
público em 2007 onde todos os primeiros domingos de cada mês, 
entre as 10h e as 12h, se realizam observações de aves do litoral 
acompanhadas por um técnico. Participação livre. 



PARQUE  
BOTÂNICO DO CASTELO 

Este Parque abriu ao público em 13 de setembro de 2009 e 
resultou da aquisição por parte do Município de Vila Nova de Gaia 
de uma velha quinta abandonada. Entre outras espécies, encontra 
freixos, sobreiros, carvalhos autóctones, medronheiros. 



O Centro Interpretativo da Afurada abriu em 22 de março de 2013,  
resultou da requalificação de antigos armazéns ali existentes e mostra as 

tradições piscatórias locais. 

CENTRO INTERPRETATIVO 
PATRIMÓNIO AFURADA 



Abriu ao público em maio de 2013. Resultou da transformação dos 
jardins envolventes do solar do Conde das Devesas num “parque das 

camélias”. 

PARQUE DA QUINTA DO CONDE DAS 
DEVESAS 



 

PARQUE MARIA PIA 

Surgiu próximo da serra do Pilar, em 1 de agosto de 2013. 
Ocupa espaço da antiga linha de caminho de ferro Porto/Lisboa, desativada com a 

construção da nova ponte ferroviária, ganhou novo uso de interesse público.



EDUCAÇÃO  
AMBIENTAL 

O Parque disponibiliza uma série de ateliers e atividades de 
educação ambiental e descoberta da natureza. Orientadas por 
Técnicos, estas atividades podem complementar visitas ou ser 
organizadas independentemente. 



NOITES DOS PIRILAMPOS 

Nas noites de junho, o Parque Biológico de Gaia recebe visitas às 
22h00 para observação de Pirilampos e outros animais noturnos.  



TABELA DE ATIVIDADES  



 

ESPECIAL FAMÍLIAS 



SÁBADOS  
NO PARQUE  

Todos os primeiros sábados de cada mês, com exceção de agosto, 
os visitantes são convidados a participar num programa especial 
que consiste em visitas guiadas ao percurso de descoberta da 
natureza do Parque, na companhia dos técnicos do Parque.  



OFICINAS nas PAUSAS 
LETIVAS 
As Oficinas – de Inverno (nas férias do Natal), de Carnaval, de 
Primavera (nas férias da Páscoa) e de Verão (nas férias de 
verão) – são espaços lúdicos e formativos que o Parque criou 
para as crianças. 



CASA DA  
FLORESTA 




