
PERCURSO – JARDINS DA FREGUESIA DO BONFIM 
 
 

A. Jardim Doutor Francisco Sá Carneiro 
 
Morada: Praça do Doutor Francisco Sá Carneiro 
Coordenadas GPS: 41.162419, -8.591812 
Outrora denominado Jardim da Praça 
Velasquez, foi construído em 1948, possuindo 
uma forma circular e uma escultura alusiva a 
Francisco Sá Carneiro. Recebe, nos terceiros 
sábados de cada mês, uma feira de velharias e 
artesanato. 
 
 
B. Jardim da Praça da Rainha D. Amélia 
 
Morada: Praça da Rainha Dona Amélia 
Coordenadas GPS: 41.158475, -8.6004937 
Pequeno jardim pouco arborizado, ajardinado 
com relva, flores sazonais e canteiros, que 
funciona como ponto de passagem, mais do 
que como espaço de lazer.  
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Jardim Paulo Vallada  
 
Morada: Avenida de Fernão de Magalhães 
Coordenadas GPS: 41.153182, -8.597553 
Extenso espaço verde utilizado como local de 
passagem, de repouso, de recreio e como 
recinto desportivo. O jardim foi inaugurado em 
2006 em memória do político, escritor e 
empresário portuense António Guilherme 
Paulo Vallada (1924-2006).  
 
 
D. Jardim do Moreda 
 
Morada: Rua de Santos Pousada 
Coordenadas GPS: 41.150857, -8.6025307 
Pequeno jardim arborizado, praticamente 
coberto de relva. Aí pode-se observar o 
Monumento ao Viajante Profissional de 
Vendas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



E. Jardim do Campo 24 de Agosto 
 
Morada: Campo 24 de Agosto 
Coordenadas GPS: 41.1495, -8.6010607 
Criado nos primeiros anos da República, entre 
1912 e 1914, a maior parte das suas árvores são 
ainda originais da altura da sua criação. 
Normalmente usado como local de passagem, 
este jardim de forma triangular integra um lago irregular à volta do qual 
predominam cedros e camecíparis ainda jovens. O Jardim é dominado a 
norte por um miradouro que aí foi edificado, aumentando o declive 
natural do terreno. Em torno do jardim plantaram-se plátanos. A sul 
encontra-se uma série de jacarandás originários do Brasil, bastante 
raras no norte do país. Destaca-se no jardim uma escultura 
representando Afonso Costa. 

F. Parque de Nova Sintra 
 
Morada: Rua do Barão de Nova Sintra 
Coordenadas GPS: 41.1453047, -8.5907293 
Este parque foi, noutros tempos, propriedade 
da família Reid, de origem britânica, tendo 
sido adquirida pela Câmara Municipal do Porto 
em 1932. O jardim mantém muitas 
características de origem: grande diversidade botânica, denso arvoredo, 
mata frondosa, numerosas alamedas e veredas. O palacete da quinta é 
hoje ocupado pela empresa Águas do Porto e respetivas infraestruturas, 
e o espaço verde da quinta, transformado em parque, alberga as antigas 
fontes e chafarizes do Porto, deslocados na altura da progressiva 
canalização da água na cidade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


