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Sabia que … 
 
O WOW, criado por Adrian Bridge, CEO da “The Fladgate Partnership”,  mostra-nos a história, a magia e as emoções 
por detrás do vinho Português, sendo uma reconversão dos antigos armazéns de vinho do Porto e, tem como missão 
reforçar a oferta cultural e museológica do Porto. 
O WOW mostra-nos a história, a magia e as emoções por detrás do vinho Português, sendo uma reconversão dos 
antigos armazéns de vinho do Porto. 
Este espaço engloba 9 Restaurantes, Bares e Cafés; 6 Museus Temáticos, 15 Espaços de Convívio; 1 Escola de Vinho; 1 
área de eventos, espaço para exposições e várias lojas, incluindo uma online, tendo como missão reforçar a oferta 
cultural e museológica da cidade do Porto. 
 
Os museus explicam todo o processo desde o solo até à uva, e desta até à mesa. 
 
Visitas aos museus: 
- 1 museu (15€ a 17€) 
pack para 2 museus (13€ por adulto) 
pack 3 museus (30€ por adulto) 
pack 5 museus (49€ por adulto) 
 
HORÁRIO DOS MUSEUS E LOJAS 
Dias de semana: 12h00 - 19h00 
Fins de semana: 10h00 - 19h00 
 
HORÁRIO DOS RESTAURANTES, BAR E CAFÉS 
Dias de semana: 12h00 - 22h00 
Fins de semana: 10h00 - 22h00 
 
 
 
 
Para saber mais (… links e bibliografia, outras sugestões… (sobre o tema ou sobre o local) 

 
https://wow.pt/pt/wow-porto/  

 

https://www.tripadvisor.pt/Attraction_Review-g580268-d21125281-Reviews-WOW_World_of_Wine-

Vila_Nova_de_Gaia_Porto_District_Northern_Portugal.html  

 

https://www.google.com/amp/s/observador.pt/2020/07/26/world-of-wine-o-novo-quarteirao-em-vila-nova-

de-gaia-onde-o-vinho-e-rei/amp/ 

 

https://www.publico.pt/2020/12/19/fugas/reportagem/wow-neste-quarteirao-cabem-licoes-historia-

saborosas-experiencias-1943032 

 

https://www.publico.pt/2021/03/09/fugas/noticia/world-of-wine-gaia-abre-loja-online-1953674/amp 

 

https://wow.pt/pt/wow-porto/
https://www.tripadvisor.pt/Attraction_Review-g580268-d21125281-Reviews-WOW_World_of_Wine-Vila_Nova_de_Gaia_Porto_District_Northern_Portugal.html
https://www.tripadvisor.pt/Attraction_Review-g580268-d21125281-Reviews-WOW_World_of_Wine-Vila_Nova_de_Gaia_Porto_District_Northern_Portugal.html
https://www.google.com/amp/s/observador.pt/2020/07/26/world-of-wine-o-novo-quarteirao-em-vila-nova-de-gaia-onde-o-vinho-e-rei/amp/
https://www.google.com/amp/s/observador.pt/2020/07/26/world-of-wine-o-novo-quarteirao-em-vila-nova-de-gaia-onde-o-vinho-e-rei/amp/
https://www.publico.pt/2020/12/19/fugas/reportagem/wow-neste-quarteirao-cabem-licoes-historia-saborosas-experiencias-1943032
https://www.publico.pt/2020/12/19/fugas/reportagem/wow-neste-quarteirao-cabem-licoes-historia-saborosas-experiencias-1943032
https://www.publico.pt/2021/03/09/fugas/noticia/world-of-wine-gaia-abre-loja-online-1953674/amp


 
Link da loja online: 
https://shop.wow.pt/ 
 
 
 
Informação para formadores  

Ligações com: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 Materiais  

 

 

 
 
 
 

 

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 7 “Museu WOW”, os principais objetivos são dar a conhecer 

um importante espaço cultural do concelho, fundamental para o visitante que 

deseja conhecer a história e a importância do Vinho do Porto. 

Smartphone com câmara fotográfica e ligação à Internet. 

Cantil com água; roupa e calçado confortável. 

https://shop.wow.pt/


 

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