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Sabia que …  
 
A cidade do Porto é muito famosa por um vinho doce, que é um aperitivo, e de teor alcoólico muito alto, o famoso 

Vinho do Porto, sendo as Caves do Vinho do Porto um dos pontos turísticos mais visitados em Portugal.  

Existem várias Caves do Vinho do Porto como, por exemplo, as Caves A. Ramos Pinto, as Caves Croft, as Caves 

Ferreira, entre muitas outras. 

Todas as caves se implantaram em Vila Nova de Gaia, sobretudo devido ao facto de a amplitude térmica diurna ser 

mais baixa do que no Porto, portanto, com melhores condições para manter o vinho no processo de envelhecimento. 

Existe também uma razão económica associada pois, na época da construção das caves, os impostos eram pagos 

diretamente ao bispo, que se encontrava na cidade do Porto, logo, em Gaia, não eram pagos impostos. A última 

razão está ligada ao facto de a margem sul do rio apresentar uma geografia mais favorável à atracagem dos 

conhecidos barcos rabelos. 

Ao visitar as Caves do Vinho do Porto, pode-se conhecer um pouco da história da sua produção de vinho, além de se 

poder degustar vinhos, no final de cada visita.  

 

 

Sandeman 

 

Visitando as caves Sandeman, tem a possibilidade de entrada gratuita para o Sandeman Hall, onde se encontra um 

espaço informativo  sobre a história das caves e do criador desta grande empresa e, um mini museu relativo à 

história das caves. Inclui também uma visita pelas caves e visualização de um vídeo sobre o Vale do Douro, onde 

são plantadas e coletadas as uvas para o vinho, havendo, por fim, uma degustação de vinhos. O preço ronda 14€ 

(visita clássica). 

 

Taylor`s 

 

Ao visitar as Caves Taylor ́ s é possível ter uma visita que inclui áudio-tour, prova de vinhos e, se for para 

crianças,recebem um sumo de uva e bolachas. Tendo assim o custo de 15€ por pessoa e para crianças 6€. Existe 

também um bilhete familiar que seria para 2 adultos e 2 crianças (8 a 17 anos) que ficaria por 36€. 

 
 

Para saber mais … 

 
https://dicasdelisboa.com.br/porto/caves-do-porto/ 

 

https://mundoindefinido.com/sandeman-uma-visita-as-caves-de-vinho-do-porto/ 

 

https://www.livingtours.com/pt/blog/porque-caves-vinho-sao-gaia.html 

 

https://media.rtp.pt/praca/videos/joel-cleto-revela-historias-lendas-vila-nova-gaia/ 
 
https://www.taylor.pt/pt/visite-a-taylors/as-caves 
 
https://visao.sapo.pt/visaose7e/sair/2020-06-20-6-caves-de-vinho-do-porto-para-voltar-a-visitar/ 
 
http://www.cavesvinhodoporto.com/centro_multimedia.html 
 
http://www.cavesvinhodoporto.com/taylors.html 

https://dicasdelisboa.com.br/porto/caves-do-porto/
https://mundoindefinido.com/sandeman-uma-visita-as-caves-de-vinho-do-porto/
https://www.livingtours.com/pt/blog/porque-caves-vinho-sao-gaia.html
https://media.rtp.pt/praca/videos/joel-cleto-revela-historias-lendas-vila-nova-gaia/
https://www.taylor.pt/pt/visite-a-taylors/as-caves
https://visao.sapo.pt/visaose7e/sair/2020-06-20-6-caves-de-vinho-do-porto-para-voltar-a-visitar/
http://www.cavesvinhodoporto.com/centro_multimedia.html
http://www.cavesvinhodoporto.com/taylors.html


Informação para formadores  
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Objetivos 

 

 

  

 
 

Materiais  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

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. 

No Ponto de Interesse 4 “Caves de Vinho do Porto”, os principais objetivos são 

reconhecer a importância do Vinho do Porto na economia de Vila Nova de Gaia e do 

Norte de Portugal, através da implantação de diversas caves na região e, não menos 

importante, degustar um pouco deste néctar. 

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

