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O Convento de Corpus Christi foi fundado em 1345 como resultado do empenhamento de uma fidalga de Gaia, Dona 
Maria Mendes Petite, cuja família estava ligada à fundação do Mosteiro de Grijó.  
Dona Maria Mendes Petite doou este Mosteiro, dedicado ao Augusto Sacramento da Eucaristia, entregando-o aos 
dominicanos. 
Construído primitivamente junto ao rio no Séc. XIV, sofreu profundas alterações nos séc. XVII e XVIII. Só no decorrer 
do séc. XVII foi construída a Igreja e o corpo conventual que vemos hoje. 
Entre os anos 1855 e 1876 viveu aqui D.ª Maria Adelaide Gama, conhecida popularmente como Santa Maria 
Adelaide, que se retirou do Convento porque contraiu tuberculose, indo morar para Arcozelo. 
No ano de 1940 realizou-se uma grande intervenção no edifício e a construção da sua ala Poente, de arquitetura 
tipicamente Estado-Novo, o que veio corresponder às necessidades das Irmãs do Bom Pastor. 
No início dos anos 90, tendo-se retirado as religiosas, foi a mesma entregue à Ordem Soberana e Militar de Malta, 
que através da Fundação Frei Manuel Pinto da Fonseca, continuou a afirmar o velho Mosteiro como centro ativo de 
apostolado.  
Hoje, o Mosteiro de Corpus Christi pertence à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, albergando agora um espaço 
cultural - o Espaço Corpus Christi - e, ainda, um polo de mestrado da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do 
Porto. 
 
 
 
Informação para formadores  
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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. 
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Link do Eco Trilho: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TvqDbalzq8lwA18wycExLxKvVw6knQlA&usp=sharing 

 

No Ponto de Interesse 10 “Convento Corpus Christi”, o principal objetivo é 

aperceber-se da riqueza arquitetónica do espaço, nomeadamente quanto à igreja, 

de conceção centralizada, aos quatro altares laterais e ao coro alto. 

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

