
 

TRILHO DA CIÊNCIA | “ESTAÇÕES” e “PONTOS DE INTERESSE” 
 

Tema | Estação: Miradouro e Convento da Serra do Pilar  
Local: Vila Nova de Gaia 
Ciências/disciplinas envolvidas: Área de Integração; Geografia; Inglês 
Autores: Alunos 11ºFG 
 

 
 
Sabia que …  
 
“Quem vem e atravessa o rio, junto à serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar.” Este é um dos 
versos da canção “Porto sentido” de Rui Veloso, com letra de Carlos Tê. 
Esta elevação, que atualmente se denomina serra do Pilar, durante séculos, foi conhecida como Morro de 
Quebrantões ou de S. Nicolau. A partir do século XVII, começou a chamar-se serra do Pilar, durante o domínio filipino, 
dado ser Nuestra Senora del Pilar, a maior devoção Mariana em Espanha. Nessa altura, o histórico mosteiro passa a 
ter uma imagem, que foi objeto de grande devoção: a Nossa Senhora do Pilar e a serra deixa de ser a serra de 
Quebrantões, e passa a ser a serra de Nossa Senhora do Pilar, que se simplificou para serra do Pilar. 
 
Este local é amplamente procurado pelos turistas por ser um dos melhores miradouros para o rio Douro e zonas 
históricas do Porto e Vila Nova de Gaia. 
 
O Mosteiro da Serra do Pilar foi criado após a reforma da Ordem dos Agostinianos, quando os monges do mosteiro 
de Grijó foram transferidos para a nova localização. Inicia-se em 1537 a construção deste novo mosteiro, que 
apresenta planta composta pela igreja, de planta circular, da capela-mor, de planta retangular, e do claustro, 
também de planta circular, todos dispostos sequencialmente.  
É considerado um dos mais notáveis edifícios da arquitetura clássica europeia devido à igreja e claustro circulares, 
encontrando-se abrangido pelo Centro Histórico do Porto e inscrito pela Unesco na Lista do Património Mundial. 
 
 
Sinta a Natureza 
 
1 - Insira uma moeda no monóculo e observe a cidade. 
 
 
Viva a Natureza 
 
1 – Tire uma foto panorâmica para mais tarde recordar. 
 
 
Compreenda a Natureza  
 
1 – Explique a importância dos lugares de altitude elevada na defesa das cidades ao longo da História.  
 
 
Para saber mais…  
 
https://www.allaboutportugal.pt/pt/vila-nova-de-gaia/jardins/miradouro-da-serra-do-pilar 
 
https://www.culturanorte.gov.pt/patrimonio/mosteiro-da-serra-do-pilar/ 
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_da_Serra_do_Pilar 
 
 

https://www.allaboutportugal.pt/pt/vila-nova-de-gaia/jardins/miradouro-da-serra-do-pilar
https://www.culturanorte.gov.pt/patrimonio/mosteiro-da-serra-do-pilar/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_da_Serra_do_Pilar


Informação para formadores  

Ligações com: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 Materiais  

 
 
 
 
 
 
 

 

Link do Eco Trilho: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TvqDbalzq8lwA18wycExLxKvVw6knQlA&usp=sharing 
 
 

Na estação 2 “Miradouro e Convento da Serra do Pilar”, o principal objetivo é a 
apropriação de toda a envolvência geográfica e arquitetónica do espaço, em 
consonância com a disciplina de Geografia, no que concerne às características físicas 
do meio. 

O eco-trilho “Centro Histórico de Gaia: Natureza e Cultura” constitui uma atividade 
que mobiliza conhecimentos e competências de diferentes domínios da ciência, 
envolvendo as disciplinas de Geografia (Portugal: As áreas urbanas); de Área de 
Integração (subtemas Trabalho e Comunicação na Era Digital) e de Inglês (Tourism 
and sustainability). 
Este eco-trilho pode ser implementado no âmbito da flexibilidade curricular, 
constituindo um Domínio de Autonomia Curricular (DAC), mobilizador das 
Aprendizagens Essenciais e das áreas de competência do Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória. 
O eco-trilho “Centro Histórico de Gaia: Natureza e Cultura” é composto por oito 
estações: Estação Multimodal de General Torres; Miradouro e Convento da Serra do 
Pilar; Jardim do Morro; Rio Douro; Barcos Rabelos; Half Rabbit; Estaleiro do Barco 
Rabelo; e Teleférico. Além destas, inclui onze pontos de interesse: Casa Barbot; Rua 
Casino da Ponte; Ponte D.Luís (Luís I); Caves do Vinho do Porto; Capela de Nª Srª da 
Piedade; Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau; WOW - World Of Wine; Escadas 
do Campanário; Cais de Gaia; Convento Corpus Christi e Mercado da Beira Rio. 
Este Eco Trilho percorre o Centro Histórico de Gaia, promovendo a divulgação de 
aspetos culturais e naturais, com ênfase para a relação com o rio Douro e o Vinho 
do Porto. Ao longo do percurso, o visitante é convidado a visitar alguns dos locais 
mais procurados pelos turistas e a observar atentamente o território, contando com 
a ajuda de informações de contexto, relevantes para o seu melhor conhecimento e 
compreensão. No fim do percurso, é proposto ao visitante um último desafio, sob a 
forma de kahoot. 

Smartphone com câmara fotográfica e ligação à Internet. 
Cantil com água; roupa e calçado confortável. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TvqDbalzq8lwA18wycExLxKvVw6knQlA&usp=sharing

