Parque Bacacheri

O parque Iberê de Mattos conhecido como parque Bacacheri, foi inaugurado em 1988, possui
um área de 152 mil m2.
Sua história conta que o bairro Bacacheri, foi colonizado por imigrantes Franceses, originários
da Argélia que chegaram em Curitiba em 1869, a origem do bairro criou-se nessa região
chamada de colônia Argelia, por imigrantes, este nome se deve ao fato de a maioria de seus
imigrantes ser compostos por franceses, existindo também alemães, suiços, suecos, ingleses e
italianos.
Conta a história que uma vaca chamada Chèrie (querida, em francês), nome carinhoso dado
pelo seu dono um antigo colono da região, um certo dia a vaca desapareceu e caiu em um
pequeno rio na região, o dono saiu procurando seu animal e a todos perguntava se não tinham
visto sua "Vaca Chèrie". O sotaque permitiu que vaca fosse entendido como "baca" e o
"Chèrie" "cheri", fazendo com que o lugar fosse conhecido como o da "baca cheri", ou seja,
Bacacheri.(wikipédia).
Ao longo da sua história a região obteve o seu crescimento e seu desenvolvimento defido ao
tráfego em direção á estrada da graciosa, que desenvolveu estabelecimentos comerciais e de
serviços.
Hoje o bairro tem como ponto de diversão o parque, frequentados por todos da região, para
praticas de esportes, com muita opção de atividades e lazer, no final de semana. O parque
conta com uma ampla área verde, lagos, canchas de futebol e de volei de areia, equipamentos
de ginasticas, churrasqueiras, playground e um lago artificial de 22 mil m2 , carpas, gansos e
patos vivem no parque podendo ser observados no lago, e alimenta-los com comidas, e
bosques com espécies nativas.
Há uma pista de cooper e ciclovia que esta localizado em volta do lago artificial, com 22 mil
m2, pede-se para que os frequentadores não corram em alta velocidade com as bikes, mas
nota-se ainda que não é muito respeitado, as pessoas que ali andan, devem tomar cuidado ao
caminhar pelo parque. Para aqueles que gostam de animais, o lugar permite que cachorros
caminhem ali, os animais devem estar com coleiras e devem ser conduzidos pelos seus donos,
cachorros com mais de 20 kilos ou de raças violentas devem estar com guias e coleiras e
fucinheiras.
O parque oferece, uma lanchonete, onde pode ser encontrados, água, sucos, refrigerantes,
bebibas alcoólicas, doces, salgados diversos, carrinhos de algodão doce e pipoca andam pelo
parque para a diversão da garotada. Bancos de madeiras são encontrados pelo parque e
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lixeiras seletiva espalhadas, não há como jogar lixos em lugares onde agrida a natureza.

Para quem visita o parque, também tem a opção de visitar a Ordem da Rosa Cruz, e nele o
museu egípcio, ali se conhece objetos, ,história, e uma mumia de verdade, a entrada é gratuita,
na mesma rua a biblioteca, onde acontece uma vez por mês, a hora do conto, geralmente no
sabado das 14h ás 17h, encontros com as crianças, elas desenvolvem a leitura, conhecem a
cultura, com teatros e fantoches.
Hoje o parque, conta com a segurança da Guarda Municipal, há um estacionamento para 50
carros aproximadamente.
O parque é muito frequentado, por familias que levam seus filhos para andar com bikes, soltar
pipas, andar de patins e skates, para fazer churrascos, e jogar bola, para ler em baixo das
árvores e namorar, e para se reunir com os amigos, sentar na lanchonete para a cerveja no
final da tarde e curtir a movimentação das pessoas.

Visite a Galeria de Fotos
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Características
Tempo de Visitação:
3 horas
Localização:
Rua Paulo Naldony, S/N, Bacacheri
Horário de Funcionamento:
Parque diariamente das 7h ás 18h
Preço:
Gratuito
Telefone/Fax:
E-mail:
Site:

+ 55(41) 3356-1934
------------

www.viaje.curitiba.pr.gov.br
Fotos e Filmagens:
Permite Animais
sim
Observações:

Sim, pode ser fotografados todos os lugares da visitaçã
Ônibus espresso Santa Candida/Capão Raso
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