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1114 - 1316
Estructura romana

Porto (marge nord):
- Assentament de dos nuclis urbans clarament definits al marge nord del riu: la població

intramuralles entorn a la Catedral da Sé que esdevé el centre ecliesiàstic administratiu dins la
muralla romana (s.III dC), i la població pesquera fora muralles denominada ribeirinha

1386 - 1406
Ciutat medieval

Porto (marge nord):
- La ciutat intramuralles es col·lapsa i es construeix la muralla gòtica o fernandina (s. XV)

Gaia (marge sud):
- Primers nuclis urbans a la marge sud del riu donada la confluència de rutes mercantils

provinents de Lisboa

1700
Ciutat mercantil

Porto (marge nord):
- Porto s'expandeix  i esdevé la principal ciutat del nord de Portugal
- Ciutat religiosa i pesquera

Gaia (marge sud):
- Principal motor econòmic de Porto a partir del comerç vinícola, donada la situació

estratègica del riu Douro com a canal mercantil i la proximitat amb les rutes Atlàntiques
- Les caves: L'industria del vi s'assenta a aquesta part del territori donades les característiques

econòmiques (menys impostos) i mediambientals (clima i assoleig més favorables per
l'emmagatzematge del vi)

1877
Ciutat industrial

Porto (marge nord):
- Enderroc de la muralla medieval i creixement exponencial de la població

Gaia (marge sud):
- Arribada de la linia de tren provinent de Lisboa
- Construcció de l'Estació de Vila Nova de Gaia, la primera estació ferroviaria de la ciutat de

Porto. Més tard es prolongaria fins al marge nord del riu degut a les dificultats per ceruar-lo
(São Bento al centre i Campanhã  a l'est

- Al voltant de l'estació s'hi forma el nucli industrial de les Devesas, un referent de la classe
burgesa emergent.
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