
Am 07.Jardins e espaços verde 

 

❖ Âmbito geral 

Pretendemos dentro de um mês ter os jardins e espaços verdes da Freguesia devidamente 

mantidos. Quando iniciamos o mandato, começamos de imediato a manutenção, onde todos os 

jardins e espaços verdes necessitavam de intervenção. Salientamos que embora com os 

condicionantes meteorológicos, conseguimos executar graças ao excelente trabalho dos 

colaboradores:  

✓ Jardim do Bombeiros Voluntários de Fanhões 

✓ Jardim do Parque Infantil de Fanhões 

✓ Jardim do Calceteiro 

✓ Jardim da Fonte Velha 

✓ Jardim da Rua dos Namorados 

✓ Jardim da Lapa 

✓ Jardim da Boneca 

✓ Jardim do Robalo 

✓ Jardim do Gaveto Monte Esperança 

✓ Jardim da Rua da Bela Vista 

✓ Jardim da Cruzinha e Monte Esperança 

✓ Jardim Fonte Casainhos 

✓ Jardim da Rua dos Moinhos - Casainhos 

✓ Jardim do Parque Infantil de Casainhos 

✓ Jardim da Torre da Besoeira 

✓ Jardim do Alto do Andrade 

✓ Jardim do Largo José Marçal – Ribas de Baixo 

✓ 1ª Fase Jardim da Cooprijovem – Ribas de Cima 

 

❖ Previsto 

 

✓ 2º Fase Jardim da Cooprijovem – Ribas de Cima 

✓ Jardim Cova da Raposa  - Ribas de Cima 

✓ Jardim do Parque Infantil  -  Ribas de Cima 

 

 

 



 

❖ Jardim da Cooprijovem OC-OB 058 28.12.2018 

Este jardim estava em avançado estado de degradação há vários anos, os equipamentos estavam 
degradados e todo o sistema de rega está danificado, e é incompriensivel como pode um 
equipamento chegar a este estado. O espaço estava infestado de plantas e mato, um viveiro para 
pragas e onde os muros e as redes dos moradores estavam cobertos de vegetação colocando em 
perigo a segurança em caso de incêndio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nossa orientação, solicitamos um orçamento a uma 
empresa de manutenção de jardins que nos deu um 
valor de 3.390.00€ +23% para a 1ª fase da intervenção 
de cerca de 20 dias, o que salienta bem o trabalho que é 
necessário para a sua recuperação. 

 

 

 

✓ Optamos por realizar a obra com os nossos recursos, estivemos no local condicionados pela 
meteorologia nas semanas 4; 8; 9 e 11 onde 
terminamos a 1ª fase com a limpeza do local e 
remoção dos resíduos deixando o espaço seguro 
e limpo. A 2ª fase será da recuperação gradual 
dos equipamentos e plantas,  preparando o 
jardim para plantas sem necessidade de muita 
água uma vez que o sistema de rega está 
danificado, sendo mais inteligente a opção por 
jardins ecológicos e com espécies de resistência 
à seca.   

 


