
História

O Parque teve a sua génese na zona de cerca do convento 
de Santo António, no século XVI [1524], no exterior das 
muralhas da Vila de Aveiro.

Em 1862, na sequência da implantação do Liberalismo, foi 
instituído aqui, o Passeio Público, que representava a 
principal área ajardinada da cidade e que funcionava como 
palco de grandes acontecimentos socioculturais de 
Aveiro.

O Parque como o conhecemos foi aberto em 1927, entre o 
Jardim e o Antigo Hospital, ainda com o espírito de Passeio 
Público.

Nos finais do século XX a zona de lazer prolonga-se para a 
área conhecida como Baixa de Santo António, numa alusão 
à sua ligação com o convento franciscano do século XVI.

History

The Park had its origins in the area around the convent of 
“Santo António”, in 16th century [1524], outside the walls of 
Aveiro village. 

In 1862, after the implementation of liberalism, the public 
promenade was established here, representing the main 
garden area of the city and serving as the stage of great 
socio-cultural events of Aveiro.

The park, as we know, was opened in 1927, between the 
Garden and the Old hospital, having the spirit of the public 
walking space.

At the end of 20th century, the leisure area expends to the 
area known as “Baixa de Santo António”, in an allusion to 
its connection with the Franciscan convent of the 16th 
century. 

Tel.: 234 406 300 | E-mail: geral @cm-aveiro.pt  

Percorra o centro da Cidade dos Canais através 

dos percursos pedonais existentes, numa área 

com cerca de 20 hectares, representando o 

maior contínuo verde no centro da Cidade.

Aproveite para manter a forma num dos nossos 

circuitos de manutenção, ou desfrute do dia no 

campo polidesportivo de relva sintética, no skate 

park ou no campo de ténis, todos de utilização 

gratuita.

Botânica, Cultura e Desporto são as temáticas 

que pode vivenciar num Parque feito para si!

Walk through the center of the City of the Canals 

through the existing footpaths, covering an area 

of about 20 hectares, representing the largest 

continuous green area in the city center. 

Take advantage of one of ours fitness circuits to 

keep yourself in a good shape, or take advantage 

of the  synthetic football pitch, skate park or 

tennis courts, all free of charge.

 You  can enjoy botanics, culture and sports  in this 

park made for you! 

www.cm-aveiro.pt



Neste espaço conseguirá observar alguns dos 
pontos mais importantes da Cidade de Aveiro, 
enquanto sobe ao topo do edifício.

A história desta estrutura e a sua importância no 
desenvolvimento de Aveiro e da sua população, 
através da distribuição de água é outro dos 
temas que vai descobrir nesta visita ao século 
XX, em Aveiro. 

In this space, you will be able to observe some of 
the most important landmarks of Aveiro City, 
while climbing to the top of the building.

The history of this structure and its importance 
in the development of Aveiro and its population, 
through the distribution of water is a whole new 
story that you will discover during this visit to the 
20th century, in Aveiro.

“MÃE DE ÁGUA”
Passeio Público - Aveiro

" Mãe de Água"

Parque da Cidade
 

Baixa de Santo António

Parque Infante D. Pedro Jardim de Santiago

Parque dos Amores

City Park
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NÚMERO NACIONAL DE SOCORRO
Assistance

URGÊNCIA  HOSPITALAR  
Hospital Infante D. Pedro | tel. 234 378 300
Emergency / Hospital Infante D. Pedro 

Fábrica Centro
Ciência Viva

Coreto
Bandstand

Ponte Pedonal
Pedestrian Bridge

Monumentos 
Religiosos
Religious Monuments

Casa de Chá
Tea House

Fonte da Gruta / Pérgola
Cave Fountain / Pergola  

Campo de Ténis
Tennis Court

Equipamentos de 
Manutenção
Maintenance 
Equipments

Equipamentos 
de Fitness
Fitness Equipments

Campo Sintético
Futebol
Synthetic Football Pitch

Skate Park Parque Infantil
Children´s Playground

Casa da Comunidade 
Sustentável
Sustainable 
Community House

Torreão
WaterTower

Anfiteatro
Auditorium

Escola
School 

EduPark


