Viana do Castelo

jardins
gardens

e espaços verdes

and green spaces

A partir do século XIX, os jardins tornaram-se “públicos” em Viana do Castelo e
surgiu o conceito do seu usufruto popular, até então guardados e preservados
por classes privilegiadas. Os primeiros
jardins a surgirem de forma emblemática
e que persistem até aos dias de hoje são
o Jardim Público e o Jardim D. Fernando.

From the 19th century, the gardens
which had once been meant and preserved for the elite classes of society in
Viana do Castelo, were made ‘public’ and
opened for all to use. The first emblematic gardens to appear, which still exist
today, were the Public Garden and the
D. Fernando Garden.

Nos últimos anos, diversas intervenções
foram postas em prática para promover maior atractividade dos espaços e
melhores condições de fruição aos cidadãos, através da requalificação de
percursos viários e pedonais para maior
conforto e segurança dos transeuntes,
com aumento das áreas de fruição pedonal e dos espaços verdes e de lazer.

In the past few years, various activities
have been put into practice to improve
existing features and thus encourage
greater use of these spaces. Examples are improvement to roads, walkways and paths for better comfort and
safety for all users, as well as extending
reserved areas for pedestrians and expanding green and recreational spaces.

A cidade vive, assim, cada vez mais, os
jardins e de forma mais intensa, como
reconhecimento do bom gosto e requinte que a jardinagem oferece.

The city has come to enjoy and interact
more intensely with its gardens, recognising the pleasure and respite that gardening has to offer.

1
Jardim público

Public garden

Espaço verde mais antigo da cidade, datado de 1881, situado junto à foz do rio
Lima com cerca de 20.000 m2. A última
requalificação do jardim foi concluída
em 2001 e visou a melhoria da sua
funcionalidade e da atractividade.

Located next to the river, with an approximate area of 20,000m2, this is the oldest
garden in the city, dating back to 1881.
The garden was revitalised in 2001 with
the objective of making it more
functional and attractive.

2
JARDIM D. FERNANDO

D. Fernando Garden

Segundo espaço verde mais antigo da cidade, datado de 1888, de forma triangular com 5.500m2. A sua última remodelação ocorreu entre 1997 e 1999 e visou a
recuperação de algum equipamento existente e a introdução de novos. A atracção principal deste jardim é o lago no seu
centro que alberga algumas aves.

This triangular shaped garden, measuring
5,500m2 is the second oldest in the city
dating back to 1888. The last remodelling
project was carried out between 1997
and 1999, in which some of the existing
structures were recuperated while other
new features were introduced. The main
attraction of this garden is the small pond
in the centre of the park which is home to
several birds.

3
PARQUE DAS TÍLIAS

Linden tree park

Localizado junto ao templo de S.ta Luzia,
tem uma área de 3.300m2 e é constituído
por quatro alinhamentos de árvores em
crescimento livre que formam um corredor muito fresco e sombrio no Verão.

Located near the temple of Santa Luzia,
this park, with an area of 3,300m2, is
lined with 4 rows of linden trees making
it an ideal spot in the summer due to its
fresh and cool shade.

4
PARQUE DA CIDADE

City park

Espaço de recreio e de lazer com cerca
de 30.000 m2 construído na década de
1950 e remodelado em 1997. Espaço
verde muito procurado devido à proximidade com a praia fluvial e pelo diverso
equipamento existente nomeadamente
parque de merendas.

A recreational area with 30,000m2, this
park was built in the 1950s and remodelled in 1997. It is quite popular in the
summer due to its proximity to the beach
along with river bank and available facilities such as the picnic area.

5
PRAÇA DE VIANA DO CASTELO

Viana do Castelo Square

Espaço verde com cerca de 5.000m situado junto ao forte de Santiago da Barra.
Foi construído em 2001 e é ocupado por
um extenso relvado, mobiliário urbano e
tem como figura principal uma estátua
assinalando as comemorações dos 150
anos da elevação de Viana a cidade.

A green area occupying approximately
5,000m2 located next to the fort of Santiago da Barra. It was laid out in 2001 and
is made up of an extensive lawn, benches
and a statue dedicated to the commemorations of Viana do Castelo’s 150th anniversary as a city.
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6
CAMPO DA AGONIA

Campo de Agonia

Maior espaço verde da cidade com cerca de 34.000m2 construído em 2004 ao
abrigo ao programa Polis. Dominado por
extensos relvados e plantação de árvores
em crescimento livre.

Built in 2001 under the Polis programme,
this is the largest green area in the city
with about 31,000m2. It includes extensive lawns and large trees.

7
JARDINS DA MARINA E PRAÇA
DA LIBERDADE

Marina Gardens and
Liberty Square

Áreas de recreio e lazer mais frequentadas da cidade devido à sua localização e
diversidade de equipamentos. Possui uma
área de cerca de 18.000m2.

The most visited recreational area in the
city due to its idyllic location and diverse
recreational equipment. It has an area of
approximately 18,000m2.

8
JARDIM DA RAMPA DA PONTE

Bridge ramp garden

Espaço verde com 2.500m2, caracterizado por relvados e canteiros floridos.
Espaço verde de enquadramento com a
área envolvente sendo, também, uma
mais-valia para a entrada da cidade.

A pleasant and attractive garden, covering an area of 2,500m2. It is made up of
lawns and colourful flower beds, adding
beauty and aesthetics to one of the main
entrances to the city.

9
CIRCUITO DE MANUTENÇÃO
DA PRAIA NORTE

The North Beach
fitness trail

Inaugurado em 2007, é uma área de lazer
polivalente e privilegiada com equipamento
para a prática de exercício físico. Espaço
verde caracterizado por um extenso relvado com árvores em crescimento livre.

Inaugurated in 2007, it is a multi-use
area equipped with a variety of exercise
stations. A green area characterised by an
extensive lawns and trees.

10
PARQUE ECOLÓGICO URBANO

Urban ecological park

Estrutura verde integrada na zona nascente da cidade que abrange os 23 ha da
caldeira do moinho de marés. O espaço
inaugurado em 2007 possui uma rede de
caminhos interligados por passadiços em
madeira, equipamento para exercício físico
de manutenção, parque infantil, áreas de
leitura e de piqueniques, postos de observação de avifauna e hortas pedagógicas.

Located in the eastern part of the city,
this area includes the 23 hectare reservoir of a tide mill. Inaugurated in 2007,
the park includes a network of trails interconnected with wooden bridges. Facilities include fitness stations, a playground,
reading and picnic areas, avifauna observation stations and school gardens.

11
LARGO 9 DE ABRIL

April 9th square

Espaço verde rectangular com monumento central em memória dos ex-combatentes. A requalificação em 2008 teve como
princípios base, manter a arborização existente, manter a pavimentação em calcário
e basalto e aumentar a área verde.

A rectangular shaped area with a central monument dedicated to the memory
of soldiers who have passed away. The
space was revitalised in 2008 to extend
the lawns but the existing trees and the
travertine and basalt walkways were preserved.

Fotografia: Arménio Belo, Rui Carvalho, Susana Matos, Tiago Oliveira
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