PARQUES URBANOS

HORA DA
FOTOSSÍNTESE
Oásis citadinos para fugir à correria do dia a dia, em Braga,
Caldas da Rainha, Gaia e Viseu. Seja para manter a forma,
oxigenar as ideias, aprender com a natureza ou, simplesmente,
respirar fundo, «estacione» num destes parques.

PARQUE FLORESTAL DO FONTELO
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Arte, história
e natureza

PARQUE D. CARLOS I
E MATA D. LEONOR

CALDAS DA RAINHA
Rua Doutor Manuel Freire da Câmara
Todos os dias, das 7h30 às 19h30
(verão: até às 21h30)
Entrada gratuita

MUSEU DE JOSÉ MALHOA
Tel.: 262831984
www.ipmuseus.pt

É lugar-comum dizê-lo, mas há sítios assim,
onde o tempo parece correr mais devagar.
O Parque D. Carlos I, no centro das Caldas da
Rainha, foi inaugurado em 1892, iniciativa do
então administrador do hospital termal Rodrigo Berquó, que pretendia tornar o local um
destino europeu do turismo de termas. Tal não
veio a acontecer, mas em compensação a cidade ganhou um dos mais belos jardins do
país, que em tempos contou com velódromo,
hipódromo e campos de ténis de terra batida
– estes ainda em funcionamento. Remodelado em 1948, segundo projeto de Francisco
Caldeira Cabral, tem hoje um bonito lago artificial e casa de chá com esplanada. No centro do jardim, está o Museu José Malhoa,
dedicado ao pintor, ilustre filho da terra. Alberga coleções de pintura, escultura, desenho
e cerâmica dos séculos xix e xx, bem como um
núcleo de esculturas ao ar livre, com obras de

Soares dos Reis, Simões de Almeida e outros
autores de renome, distribuídas por diversos
recantos do jardim. À volta do parque, são
também merecedores de visita o Hospital
Termal e o Palácio Real, hoje um museu.
O hospital conta ainda com três dos tanques
originais, entre eles a famosa «piscina da
rainha», onde, segundo consta, ter-se-á banhado a própria D. Leonor. Foi a mulher de
D. João II que, em 1485, após ter experimentado os benefícios destas águas, ordenou a
construção daquele que é hoje apontado como
o primeiro hospital termal do mundo. As águas
sulfurosas nascem um pouco acima, na Mata
D. Leonor, a uma temperatura de 35 graus.
Mandada plantar pela própria rainha, para
proteger as nascentes, esta mancha de pinheiros mansos, carvalhos e plátanos é hoje um
aprazível parque de 17 hectares, famoso pelas
suas árvores centenárias. M.J.
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Nasceu em 1892, como parte de um projeto
para fazer das Caldas da Rainha destino europeu
de termalismo. Essa ambição nunca se concretizou,
mas a cidade ganhou um dos jardins mais belos do país.
evasões março
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Jardim
coletivo

PARQUE DE SÃO JOÃO
DA PONTE

BRAGA
Avenida da Liberdade
Todos os dias, das 08h00 às 22h00
Entrada gratuita

Quando o olhamos do exterior pela primeira
vez, ficamos com a ideia errada. «Será que é
só isto?» Pois bem, não é. É preciso atravessar
a pé o pequeno jardim exterior, onde ficam o
coreto e a Capela de São João, para perceber
que, realmente, o Parque de São João da Ponte tem muito mais para oferecer do lado de lá
dos portões. Dezenas de árvores viçosas, um
lago de águas límpidas, uma antiga estufa
transformada em sala de internet, restaurante com esplanada (facebook.com/restaurante.
o.lago), cameleiras, auditório ao ar livre e uma
antiga casa senhorial, agora centro de lazer
para a terceira idade. Botânicos amadores que
somos, aqui não corremos o risco de nos
enganarmos na identificação das espécies.
Cada árvore tem afixada uma placa com nome
e origem. Sem margem para dúvidas, podemos
enumerá-las: plátano-bastardo, palmeira-das-canárias, ulmeiro, sobreiro, tília.

Situado no final da Avenida da Liberdade, a 15
minutos do centro, o Parque da Ponte inclui,
também, parque de campismo, a sul, e complexo desportivo, a nascente. A proximidade é
garantia de animação. O tempo mudou-o «para
melhor, com mais luz», garante Conceição
Rodrigues, jardineira de serviço. Diante dela,
algo que parece ser uma instalação artística
chama a atenção. Na placa de ferro oxidado,
lê-se: «Hora de mudar». E na lateral: «Jardim
da individualidade». Num quadrado feito de
pedras, há troncos cortados, enterrados. A intervenção é simbólica, mas empresta força à
ideia de que a natureza não se quer infértil,
mas sim ligada ao homem e cultivando essa
ligação. É o que fazem os visitantes: jovens a
correr, casais a namorar, gente que passeia
animais de estimação, senhoras e senhores
mais velhos caminhando. Todos eles aproveitam ao máximo esta bolsa de ar puro. V.R.

Fotografias de Artur Machado/Global Imagens
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EVOLUÇÃO
A antiga Estufa
Municipal funciona
agora como
sala de internet
e videoteca.
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Habitat natural
PARQUE BIOLÓGICO
DE GAIA

VILA NOVA DE GAIA
Avintes
Tel.: 227878137/227878138
Todos os dias, das 10h00 às 18h00
(verão: de segunda a sexta,
até às 19h00; fim de semana, até às 20h00)
Entrada: 3/6/15 euros
(jovens e seniores/adultos/família)
www.parquebiologico.pt

O enorme dinossauro à porta do parque impõe
respeito e suscita curiosidade. Antes de começar a explorar este parque em vias de completar trinta anos ao serviço da educação ambiental (um trabalho meritório que lhe valeu o
Prémio Quercus, em 2012), convém planear
bem a visita, consultando a maqueta à entrada. O ideal é passar o dia inteiro, almoçar na
zona de merendas ou no restaurante, e ir explorando sem pressas. Afinal, estamos diante
de 35 hectares de sala de aula ao ar livre, com
muito para aprender sobre biologia, botânica,
zoologia e vida no campo. No Parque Biológico de Gaia vivem 270 espécies de animais
selvagens e perto de trezentas de plantas. Por
aqui pode dar-se de comer a lontras, gamos
e tartarugas, andar de burro, plantar árvores,
aprender o nome dos astros, fazer pão.
Começa-se por percorrer os trilhos entre a
vegetação, que, juntos e somados, se estendem

por três quilómetros. Avista-se um vale com
patos, cegonhas, coelhos e ouriços à solta.
Sente-se ar fresco, cheira a clorofila. Perto do
Biorama – espaço dedicado à promoção da
diversidade biológica e que tem também flamingos e a recriação de uma floresta tropical – está
o mais antigo centro de recuperação de vida
selvagem do país, a funcionar desde 1983.
Desce-se depois até à zona rural, outrora área
de cultivo agrícola, com casas preservadas e
um antigo canastro (ou espigueiro) – legado
que o parque aproveita para promover atividades rurais destinadas a crianças, como a
sega do milho. Há capoeiras e os gansos são
fiéis vigilantes, grasnando à passagem dos
visitantes. Apetece morar aqui, nesta «aldeia»
de tranquilidade, onde tudo parece estar em
equilíbrio. Seria o ideal, já que um dia não dá
mesmo para conhecer tudo. Tanto melhor: há
sempre motivo para regressar. V.R.

Fotografias de Artur Machado/Global Imagens
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No Parque Biológico de Gaia vivem 270 espécies
de animais selvagens e perto de trezentas de plantas.
Por aqui pode dar-se de comer a lontras, gamos
e tartarugas, andar de burro, plantar árvores.
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Floresta
encantada

PARQUE FLORESTAL
DO FONTELO

VISEU
Avenida José Relvas
Todos os dias, não encerra
Entrada gratuita

O que primeiro chama a atenção quando se
entra pelo portão sul do Fontelo são as altas
árvores, por ora despidas, que se estendem
ao céu. O sol passa por entre os ramos, onde
se avista pequenas aves. Cheira a pinheiros e
a luz matinal dá-lhe ar de floresta encantada.
Não admira que, no século xv, este sossegado
parque com dez hectares, então parte da Quinta do Paço dos Bispos, tenha sido recreio de
altos clérigos. Os jardins são, aliás, legado do
gosto decorativo do bispo D. Miguel da Silva,
e há um projeto municipal para a classificação
da mata como jardim botânico, tal é a diversidade de espécies. Hoje, esta mancha florestal,
a dez minutos a pé do centro, é sala de estar
para habitantes e visitantes de todas as idades.
Mas também para patos e pavões, que não
estranham a presença humana. Atarefados,
debicam tanto o chão de terra fofa como a área
de cimento, mais estável para o jogging.

Durante o passeio, vê-se cedros, camélias, um
bar, mesas de piquenique, uma capela dedicada a São Jerónimo, parque infantil e bancos
de pedra. Não é difícil imaginar que, durante
o verão, a mata seja muito procurada por famílias. Agora, com este ar puro e ambiente calmo,
é ideal para atletas. Passa um ciclista e vários
corredores matinais. O desporto é incentivado
– há até um circuito de manutenção, sinalizado ao longo das árvores. Além disso, o estádio
do Académico também fica dentro desta pequena floresta, oferecendo, entre outras opções,
piscinas e pavilhão gimnodesportivo.
Caminhando para a parte oriental do parque,
descobre-se um painel de azulejo em «Glória
a Grão Vasco» (1932). Se à entrada eram as
árvores nuas que marcavam a paisagem, aqui
surpreende a abundância das copas, frondosas,
garantia de «bom oxigénio» para respirar a
plenos pulmões. V.R.

Fotografias de Lisa Soares/Global Imagens
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OURO SOBRE VERDE
É inspirador atravessar
esta «floresta mágica»
à luz de um sol que
brilha através dos
ramos despidos.
evasões março
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