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Sabia que …  
 

O Teleférico de Gaia, inaugurado a 1 de abril de 2011, liga a Praça Super Bock, no Cais de Gaia, ao Jardim do Morro. 

Trata-se de um equipamento para fins turísticos, ligando a cota baixa, na zona histórica, e a cota alta, no Jardim do 
Morro. É também um modo de transporte sustentável, que permite a rápida deslocação dos habitantes que aí 
residem ou trabalham.  

 

Num percurso de 600 metros, oferece aos seus passageiros uma viagem de 6 minutos, entre as caves de Vinho do 
Porto, na zona histórica de Gaia, e o miradouro do teleférico. Esta viagem proporciona vistas deslumbrantes sobre o 
rio Douro e o centro histórico do Porto, Património Mundial da Humanidade pela UNESCO. 

 
Preços: 
1 sentido: 6,00€ 
Ida e volta: 9,00€ 
Criança (5-12): € 3,00 | € 4,50 
Bilhete Especial Escolas: ida e volta 2,00€ (preço por aluno)  
 

O Teleférico de Gaia funciona entre as 10:00 e 18:00 no inverno e 10:00 e 20:00 no verão. 

 
 
Sinta a Natureza 
 
1 - Observe as pontes que se avistam do teleférico. 
 
2 – Que marcas de Vinho do Porto consegue identificar junto às Caves? 
 
 
Viva a Natureza  
 
1 - Compare o número de pessoas no cais de Gaia e na Ribeira, no Porto. Onde se encontram mais pessoas? 
 
2 - Compare o número de pessoas que está a atravessar a ponte D. Luís a pé no tabuleiro superior e no tabuleiro 
inferior. Onde é mais elevado? 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%A9rico_de_Vila_Nova_de_Gaia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_Abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cais_de_Gaia


 
Compreenda a Natureza 
 
1 – Considera adequado o custo deste transporte para quem necessita de o utilizar diariamente? 
 
2 - Reflita sobre a relevância deste investimento face ao número de passageiros que o utiliza. 
 
3 – Agora que terminou este Eco Trilho, aceite esse último desafio: verifique o que aprendeu em: 
https://create.kahoot.it/share/eco-trilho-centro-historico-de-gaia-natureza-e-cultura/72c2ed68-e349-4bf8-84e9-
43d2155e0478 
Divirta-se! 
 
 
Para saber mais … 
 
https://visitporto.travel/pt-PT/gaia-aerial-lift#/ 
 
http://www.gaiacablecar.com/ 
 
https://www.jn.pt/local/noticias/porto/vila-nova-de-gaia/gaia-negoceia-para-que-moradores-da-beira-rio-
paguem-teleferico-a-preco-andante-11780947.html 
 
https://www.jn.pt/local/noticias/porto/vila-nova-de-gaia/teleferico-de-gaia-turistam-acham-caro-e-preferem-
barco-ou-autocarro-2395282.html 
 
 
 
 
Informação para formadores  

Ligações com: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

https://create.kahoot.it/share/eco-trilho-centro-historico-de-gaia-natureza-e-cultura/72c2ed68-e349-4bf8-84e9-43d2155e0478
https://create.kahoot.it/share/eco-trilho-centro-historico-de-gaia-natureza-e-cultura/72c2ed68-e349-4bf8-84e9-43d2155e0478
https://visitporto.travel/pt-PT/gaia-aerial-lift#/
http://www.gaiacablecar.com/
https://www.jn.pt/local/noticias/porto/vila-nova-de-gaia/gaia-negoceia-para-que-moradores-da-beira-rio-paguem-teleferico-a-preco-andante-11780947.html
https://www.jn.pt/local/noticias/porto/vila-nova-de-gaia/gaia-negoceia-para-que-moradores-da-beira-rio-paguem-teleferico-a-preco-andante-11780947.html
https://www.jn.pt/local/noticias/porto/vila-nova-de-gaia/teleferico-de-gaia-turistam-acham-caro-e-preferem-barco-ou-autocarro-2395282.html
https://www.jn.pt/local/noticias/porto/vila-nova-de-gaia/teleferico-de-gaia-turistam-acham-caro-e-preferem-barco-ou-autocarro-2395282.html


Objetivos 

 

 

  

 
 

Materiais  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

Na Estação 8 – “Teleférico” o principal objetivo é o reconhecimento da beleza 

paisagística que este transporte proporciona, aos que o utilizam. 

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

