HOSPITAL DO SÃO JOÃO – CÂMARA DE GAIA

Itinerário Difícil / Hard Itinerary
Hop off Câmara de Gaia
Hop on Jardim do Morro
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Jardim do Morro

3
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Construído em 1927, é o primeiro cartão
de visita da cidade de Vila Nova de Gaia.
Aqui poderá desfrutar de uma vista única
sobre o casario das duas cidades e ter o
prazer de ver o melhor por do sol da
europa. Este espaço foi recentemente
recuperado para o acolher da melhor
maneira possível.

https:/ www.geocaching.com/geocache/
GC45ZHF_jardim-do-morro-v-ngaia?guid=5275b1bf-4151-47fb-a9e0-
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Largo dos Aviadores

Ponto de Interesse/
Interesting Spot
Ponto Comes e Bebes/
Eat & Drink Spot
Ponto de Observação/
Viewing Point
Estação de Metro/
Metro Station
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Câmara Municipal de Gaia

Inaugurada a 1925, foi desenhada pelo
arquiteto Francisco de Oliveira Ferreira
considerado o "arquiteto de Gaia", autor
de alguns dos mais emblemáticos
edifícios do concelho mas também do
país. Os acervos documentais da Câmara
Municipal de Gaia constituem um bem
de excepcional valor patrimonial a ter
em conta.

1

Gaia’s Town Hall

Inaugurated in 1925, it was designed by
the architect Francisco de Oliveira
Ferreira considered the "architect of
Gaia", author of some of the most
emblematic buildings of the county but
also of the country. The documentary
collections of Gaia’s Town Hall
constitute a property of exceptional
heritage value to be taken into account.
http://www.cm-gaia.pt/pt/

http://www.cm-gaia.pt/pt/

Centro Hospitalar Gaia/Espinho
http://www.chvng.pt/
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Centro Hospitalar Gaia/Espinho
http://www.chvng.pt/
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Quinta da Boeira – Arte e Cultura

Boeira´s Village - Art & Culture

A Quinta da Boeira, cujas origens
remontam ao ano de 1850, preserva as
suas marcas históricas, destacando-se
um belo e imponente Palacete no centro
dos seus 3 hectares de jardins de
árvores centenárias. Situada no coração
da cidade de Gaia, junto às Caves do
Vinho do Porto, encontra-se atualmente
a produzir vinhos naturais de excelente
qualidade, com uma forte componente
artesanal.

Boeira´s Village - Art & Culture, whose
origins date back to 1850, preserves its
historical landmarks, specially a beautiful
and stately mansion in the center of its 3
hectares of gardens of ancient trees.
Located in the heart of Gaia City, near
the Port Wine Cellars, is currently
producing natural wines of excellent
quality, with a strong artisan component.

https://www.quintadaboeira.pt/

https://www.quintadaboeira.pt/
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Casa Museu Teixeira Lopes

\
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Teixeira Lopes's House Museum

A casa e coleção do escultor António
Teixeira Lopes (1866-1942)

The home and collection of sculptor
António Teixeira Lopes (1866-1942).

Impressionante coleção de arte escultura, pintura, porcelana e móveis
do século XIX.

Amazing collection of art - sculpture,
painting, porcelain and furniture from the
XIX century.

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/p
t/museus-e-monumentos/redeportuguesa/m/casa-museu-teixeiralopes/

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/p
t/museus-e-monumentos/redeportuguesa/m/casa-museu-teixeiralopes/
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Tribunal de Vila Nova de Gaia
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Vila Nova de Gaia's Court

Jardim Câmara Municipal de Gaia
(retaguarda do edifício)

Gaia Town Hall Garden
(back of the building)

http://www.cm-gaia.pt/pt/

http://www.cm-gaia.pt/pt/

Casa Barbot / Casa da Cultura

4

Barbot House / House of Culture

A Casa Barbot é uma antiga residência
unifamiliar edificada na década de 1920
sendo o único exemplo de arte nova em
Vila Nova de Gaia e inclui elementos de
inspiração árabe na cobertura, azulejos
de inspiração neoclássica e ainda
elementos de gosto oriental.

Barbot House is an old residence built in
the 1920s and the only example of new
art in Vila Nova de Gaia. It includes
elements of Arabian inspiration on the
roof, tiles of neoclassical inspiration and
elements of oriental taste.

http://iporto.amp.pt/localizacoes/casada-cultura-casa-barbot

http://iporto.amp.pt/localizacoes/casada-cultura-casa-barbot

Jardim do Morro
https://www.geocaching.com/geocache/GC4
5ZHF_jardim-do-morro-v-ngaia?guid=5275b1bf-4151-47fb-a9e0c9c00cd2a721

Ponte D. Luís
.
http://www.portopatrimoniomundial.com/pont
e-luis-i.html

Jardim do Morro
https://www.geocaching.com/geocache/GC4
5ZHF_jardim-do-morro-v-ngaia?guid=5275b1bf-4151-47fb-a9e0c9c00cd2a721

D. Luís Bridge
.
http://www.portopatrimoniomundial.com/pont
e-luis-i.html
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O Charco - Pastelaria
Resultado de uma longa experiência,
desde 1978, é reconhecida pela tradição
com que confecciona os seus produtos
de pastelaria e restauração.

http://www.ocharco.com.pt/

The Charco – Pastry Shop
The Charco it’s a pastry shop, result of a
long experience, since 1978, is
recognized by the tradition with which
confers its products of pastry and
catering.

http://www.ocharco.com.pt/

Casa da Qiu Restaurante Chinês
Situados em Vila Nova de Gaia,
confecionam uma grande variedade de
pratos chineses, bem como algumas
especialidades japonesas.

http://www.casadaqiu.com/

Qiu’s House Chinese Restaurant
Located in Vila Nova de Gaia, they offer
a wide variety of Chinese dishes and
some Japanese specialties.

http://www.casadaqiu.com/
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Belo Ponto Café Snack-Bar

Belo Ponto Snack-Bar

Este café Snack-Bar é conhecido pelas
típicas francesinhas do Porto.

This Snack-Bar it’s noun by the typical
Francesinha’s of Porto.

https://www.zomato.com/pt/porto/beloponto-gaia

https://www.zomato.com/pt/porto/beloponto-gaia

.

Assador Típico de Gaia

Assador Típico de Gaia

Qualidade e variedade dos produtos e
serviços. Proporciona momentos
agradáveis e únicos aos seus clientes,
com a melhor relação qualidade/preço.

Good quality and variety of products and
services. Provide pleasant and unique
moments to its customers with the best
quality/price ratio.

http://www.assadortipico.pt/

http://www.assadortipico.pt/

