ESPAÇOS VERDES

PRINCIPAIS PARQUES E JARDINS
área (m²)

Período de Construção

15 000

1939

Jardim dos Franceses

5 000

1918-1922 (provavelmente)

Jardim da Av. Bento Gonçalves

30 000

anos 30 séc. XX - Novo projecto do

Parque Catarina Eufémia (antigamente designado
como Parque Oliveira Salazar)

Foi ampliado entre 1930-1934.
Arq. Pais. António Viana Barreto em
1958-1961

Jardim da Praceta Zamenhof

5500

1982-1986

Parque da Cidade (anteriormente integrado na quinta

140 000

2000

6 000

1995

48 700

2007

da Maceda)

Espaços Verdes do Convento da Madre de Deus
da Verderena
Parque Recreativo da Cidade (POLIS)

PARQUE CATARINA EUFÉMIA

-

Freguesia: Barreiro (código postal: 2830-344)
Abertura ao público em 1939
Elementos de água: pequeno tanque curvilíneo
Vias ou circuitos: Parque ao estilo romântico com caminhos de deambulação ao redor de
pequenos canteiros relvados com arbustos e árvores.
Esculturas e monumentos: estátua central de homenagem a Catarina Eufémia e estátua de
Alfredo da Silva.
Valências do parque: Equipamentos infantis.
Curiosidades: É o parque mais central do Barreiro. Antes chamava-se Parque Oliveira Salazar, era
murado e possuía uma zona com equipamentos infantis a que se acedia mediante pagamento.
Área total: 15 000m²

PARQUE DOS DA CIDADE (CASQUILHOS)

-

-

-

Freguesia: Alto do Seixalinho (código postal: 2830-149)
Autores: “ECOSSISTEMA - Consultores em Engenharia do Ambiente”- Projecto: Arqtos. Paisagistas
Nuno Cruz de Carvalho e José Luís Faustino.
Abertura ao público em 2000
Custo aproximado de 1,2 milhões de euros (projecto de 1996)
Dimensão zonas verdes: cerca de 89 000 m²
Elementos de água: curso de água com 400m de comprimento e lago com 75 m de largura.
Vias ou circuitos: Caminho Principal (Auditório - Porta de Santo André), Caminho de Encosta
(Porta Casquilhos - Porta Gateiras), Caminho Norte-Sul (Porta Casquilhos - Parque infantil) e
Percurso do Lago.
Esculturas e monumentos: Várias na zona do auditório.
Valências do parque: Zona de merendas, 4 campos de ténis, parque infantil, relvados para
desporto, pistas para skate e para bicicletas todo-o-terreno, parede de escalada, locais para a
prática de jogos tradicionais e uma zona de xadrez exterior. Cafetaria com esplanada, 3 parques
de estacionamento e o Auditório Municipal Augusto Cabrita.
Curiosidades: É o espaço verde urbano mais acessível à população pela sua centralidade em
relação às freguesias mais povoadas. Inclui uma diversidade ecológica apreciável ao integrar
sistemas secos e húmidos - cabeços, vertentes e zonas baixas aplanadas. Vistas interessantes
para o rio Coina e para as áreas urbanas circundantes.
Área total: 140 000m²

JARDIM DOS FRANCESES

-

Freguesia: Barreiro (código postal: 2830-338)
Abertura ao público 1920-1930 (?)
Elementos de água: pequeno tanque em betão
Vias ou circuitos: Parque ao estilo romântico com caminhos de deambulação.
Curiosidades: Pensa-se que é um dos jardins mais antigos do Barreiro (1922?), Ampliou-se nos anos
30 do século passado para os terrenos onde esteve o 1º cemitério da cidade. O coreto de 1922 foi
construído com o aproveitamento de postes de iluminação pública.
Área total: 5 000m²

JARDIM DA AV. BENTO GONÇALVES

-

-

Freguesia: Barreiro (código postal. 2830-304)
Autor: Arquitecto Paisagista António Viana Barreto
Abertura ao público: 1961
Custo do projecto: aprox. 8 000 euros (1958-1961)
Vias ou circuitos: Passeio Augusto Cabrita, ciclovia, percursos de deambulação pelas zonas
relvadas de recreio livre.
Valências: Campo de Jogos ao ar livre (ringue), parque geriátrico, piscina, 2 bares/cafetarias,
clube de vela, ciclovia e parque de merendas.
Curiosidades: Espaço histórico do Barreiro com vistas Panorâmicas para Lisboa e mar da palha
(forma linear). Possui exemplares arbóreos de grande dimensão (plátanos) e alguns especímenes
com formas curiosas devido à acção dos ventos intensos que se fazem sentir nesta área (ciprestes,
pitosporos, melaleucas).
Área total: 30 000m²

PARQUE RECREATIVO DA CIDADE (POLIS)

-

Freguesia: Santo André (código postal: 2830-181)
Autor: Atkins Portugal – Coordenador de Projecto, Arqº Paisagista Pedro Cardoso
Abertura ao público: 2008
Custo do projecto: 2 milhões de euros - 1ª fase (construção)
Dimensão zonas verdes: 24 000m² 1ªfase (57 000m² total)
Elementos de água: 10 000m² 1ª fase (13 500m² total)
Vias ou circuitos: Percurso ribeirinho, Ciclovia e Percursos de deambulação (zonas de recreio
livre)
Curiosidades: De forma linear, desenvolve-se ao longo do rio Coina e inclui uma área onde o nível
da água é controlado artificialmente – caldeira do Alemão. Grande riqueza ecológica e vistas
panorâmicas para o rio, Seixal e Serra da Arrábida.
Área total: 48 700m² - 1ªfase polis(117 000m² total)

JARDIM DO CONVENTO DA MADRE DE DEUS DA VERDERENA










Freguesia: Alto do Seixalinho (código postal: 2830-077)
Seu autor: Hipólito Bettencourt
O ano em que foi aberto ao público: 1996
Edifício histórico: Convento da Madre de Deus da Verderena séc. XV
Elementos de água: tanque e pequena goteira de água que descarrega em mais 2 pequenos
tanques .
Elementos que sejam relevantes relativamente ao espaço: Possui uma interessante zona de
estadia praça central, cuja área relvada contínua se desenvolve na envolvente ao edifício,
permitindo a criação de um ecrã visual para a zona edificada. Existem alguns exemplares de
palmeiras com interesse histórico, da espécie Phoenix canariensis.
Área total: 6000 m²

PRACETA ZAMENHOF:








Freguesia: Barreiro (código postal: 2830-345)
Seu autor: Desconhecido
Obras de arte (esculturas ou monumentos): Escultura em homenagem a Lázaro Luis Zamenhof
(criador do esperanto), da autoria de Pedro Miranda da Silva em 1987.
Elementos que sejam relevantes relativamente ao espaço: Possui uma interessante zona de
estadia, em área relvada confinada aos edifícios envolventes. Existem alguns exemplares arbóreos
interessantes pelo seu porte e floração exuberante.
Elementos de água: Pequeno tanque retilíneo
Área total: 5500 m²

