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Prestamos serviços em todo o país. 

Apresentação 

O Horto Alegria do Norte, Construção e Manutenção de Jardins, 

Lda. é uma empresa criada em 2000 e situada em Perafita, Matosi-

nhos, que se dedica à prestação de serviços de planeamento, cons-

trução, remodelação e manutenção de espaços verdes.  

Desde o início da sua actividade obteve um rápido crescimento e 

profusão, o que permitiu desenvolver uma estrutura sólida e de 

confiança, com pessoal habilitado a realizar os diversos serviços 

que a empresa se propõe (Alvará de Construção n.º 61887). 

A administração assume uma aposta na formação, na inovação e 

no desenvolvimento de métodos de organização orientados para 

uma evolução e melhoria contínua, que permitam satisfazer as 

necessidades dos nossos clientes. 

A escolha de uma empresa como o Horto Alegria do Norte que 

abrange todas as áreas da especialidade, tem permitido aos nossos 

clientes um vasto número de melhorias e redução de custos na 

construção e manutenção dos seus espaços verdes.  

Encontrará ainda, ao seu dispor, um espaço de comercialização de 

plantas e material de jardinagem nas nossas instalações. 

 

 

Remodelação do 

Jardim da Fundação 

Engº António de 

Almeida, Porto 

Construção de Jardim 

Casa Ribeiro, Vila do 

Conde 

P O R T F O L I O  
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Elaboramos Projectos Técnicos e de Paisagismo; 

Planos de Rega; 

Planos de Plantação; 

Planos de Iluminação; 

Planos de Infraestruturas e Mobiliário Urbano. 

Design e projectos de espaços verdes 

Viabilidade técnica e orçamentação 

Construção de jardins 

Realizamos estudos de viabilidade técnica segundo as pretensões do cliente para cada espaço; 

Orçamentamos novas construções ou remodelações; 

Prestamos apoio técnico na escolha de materiais, plantas, mobiliário, iluminação. 

Construímos e remodelamos espaços verdes com uma equipa sólida, 

competente e dinâmica; 

Gerimos cada obra com acompanhamento por técnicos especializa-

dos nas diferentes áreas; 

Garantimos todos os nossos trabalhos e materiais. 

 

Instalação de sistemas de rega 

Comercializamos e instalamos sistemas de rega, das melhores marcas 

no mercado e com técnicos especializados; 

Oferecemos soluções optimizadas a cada situação; 

Disponibilizamos soluções computorizadas que permitem ao utilizador 

monitorizar em cada momento as condições do seu jardim; 

Gerimos e acompanhamos cada de obra com técnicos especializados; 

Garantimos o nosso trabalho e fazemos acompanhamento dos nossos 

sistemas. 
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Comércio de plantas e acessórios de jardim 

Inspecção e cirurgia de árvores em meio urbano 

Comercializamos todo o tipo de plantas e material de jardins; 

Disponibilizamos apoio técnico na escolha de materiais, plantas, mobiliá-

rio e iluminação; 

Garantimos todos os materiais adquiridos no Horto Alegria do Norte. 

Manutenção de jardins 

Para todas as nossas obras dispomos da possibilidade de contracto para 

prestação de serviços de manutenção;  

Ou de estabelecer outros contratos de manutenção adequados as neces-

sidades nossos clientes: semanais, mensais. 

Os nossos serviços de manutenção de jardins incluem: 

Cortes de relva; monda de infestantes; adubações; podas; aplicações de 

tratamentos fitossanitários; limpeza de canteiros; corte de sebes; substi-

tuição de plantas; reposição de inertes de cobertura; manutenção de sis-

temas de rega; remoção de resíduos a vazadouro autorizado. 

Inspecção de árvores em meio urbano por observação ou analise por 

resistógrafo; 

Avaliação do valor monetário para efeitos de indemnização (Norma 

Granada); 

Podas de limpeza, formação, redução de copa, recorrendo a técnicos 

especializados em escalada; 

Poda de palmeiras (sistema bicicleta); 

Abate e desmontagem controlada de árvores; 

Transplante de grandes exemplares. 

Manutenção de piscinas 
Os nossos serviços de manutenção de piscinas incluem: 

Verificação do nível de Cloro (ou substituto); Esvaziamento do cesto 

do skimmer; Aspiração da piscina; Esvaziamento do cesto da bomba; 

Verificação da pressão do filtro; Limpeza das paredes e fundo da pis-

cina; Verificação dos níveis de dureza alcalina; Verificação dos níveis 

de alcalinidade; Verificação dos níveis da totalidade de sólidos dissol-

vidos; Limpeza do filtro; Verificação dos níveis de metais pesados e 

de ácido cianúrico. 

 

Peça o seu orçamento grátis. 



Curriculum 
Firma: Horto Alegria do Norte - Construção e Manutenção de Jar-

dins, Lda.  

Sede: Rua 9 de Julho, n.º 79 Traseiras. 

4455-506 Perafita 

Concelho: Matosinhos; Distrito: Porto. 

NIPC: 505226154. 

Objecto Social: Serviços de jardinagem. Actividades de construção, planta-

ção e manutenção de jardins. Actividades de limpeza. Cultura de flores e plan-

tas ornamentais. Comércio por grosso e a retalho de flores e plantas orna-

mentais, sementes, fertilizantes e fitossanitários para plantas e flores, equipa-

mentos e acessórios para jardinagem. Gestão de espaços verdes. Manutenção 

de paisagem. Actividades de construção para jardins e instalações desportivas. 

Actividades de calcetamento. Actividades de drenagem e tratamento de talu-

des. Promoção imobiliária. Comércio por grosso e a retalho de equipamento 

urbano e mobiliário. 

CAE: 81300-R3. 

Capital Social: € 70.000,00. 

Sócios Gerente: José Guilherme de Magalhães Teixeira. 

Sócio: Sandra Celeste Oliveira Teixeira. 

Matrícula n.º: 505226154 da Conservatória do Registo Comercial do Porto.  

INCI – Alvará de Construção n.º: 61887. 
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1º Prémio, no Concurso Nacional de Jardinagem, em Santarém, 2008. 

http://www.hortoalegriadonorte.com/imgs/Lusoflora1premio_big.jpg
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Principais obras executadas 

Quinta and Vineyard Bottles, S.A.  - 2005-2011  -  Vila Nova de Gaia 

Caves Taylors  

Construção de Jardim 
 

Projecto de arranjos exteriores; 
 

Arboricultura ornamental - Cirurgia de 

árvores por técnicos de escalada (abates e 

podas); 
 

Fornecimento e instalação de sistema de 

rega; 
 

Fornecimento e instalação de relvado; 

Decoração - Fornecimento de vasos e plan-

tas de interior; 
 

Manutenção de jardins.  

Fundação Eng.º António de Almeida - 2005-2011  -  Porto 

Remodelação de Jardim Histórico 

 

Fornecimento e instalação de grupo de bomba-

gem; 

 

Arboricultura ornamental – Podas e Abates de 

árvores de grande porte recorrendo a técnicos 

de escalada; 

Transplante de árvores e arbustos; 

 

Preparação de terreno; 

 

Fornecimento e instalação de sistema de rega 

automático; 

 

Fornecimento a aplicação de tela anti-infestantes 

e cobertura com inertes decorativos; 

 

Fornecimento e plantação de árvores, arbustos e 

herbáceas; 

 

Manutenções de jardins.  

P O R T F O L I O  
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Will - Projectos Turísticos, S.A.  - 2009-2010  -  Lagoa 

Vale da Lapa Resort & SPA - Agua Hotels, Carvoeiro 

 

Construção de Jardim 

 

Projecto de arranjos exteriores; 

 

Fornecimento e instalação de grupo de 

bombagem; 

 

Fornecimento e instalação de sistema de 

rega; 

 

Fornecimento e construção de lagos; 

 

Fornecimento e plantação de árvores, 

arbustos e herbáceas; 

 

Fornecimento e colocação tela anti-

infestantes e inertes decorativos; 

 

Fornecimento e instalação de tapete de 

relva; 

 

Decoração de interiores - Fornecimento 

de vasos e plantas de interior; 

 

Manutenção de jardim. 

Municipio de Paredes (como subempreiteiro) - 2008  -  Paredes 

Parque Urbano de Lordelo 

Projecto e instalação de sistema de  

bombagem e rega 

 

Fornecimento e instalação de sistema de rega; 

 

Fornecimento e instalação de grupo de bombagem; 
 

Fornecimento e instalação de depósitos/reservatórios para água; 
 

Fornecimento e execução de hidrossementeira de relvado.  
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Projecto de arranjos exteriores Vale da Lapa Resort & SPA, Carvoeiro 



Gaianima, E.E.M - 2010-2011  -  Vila Nova de Gaia 

Museu Teixeira Lopes 
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Recuperação de Jardim Histórico 
 

Limpeza e modelação de terreno; 
 

Reestruturação de caminhos e materiais; 
 

Fornecimento e instalação de sistema de 

rega automático; 
 

Fornecimento a aplicação de tela anti-

infestantes e cobertura com inertes 

decorativos; 
 

Fornecimento e sementeira de relvado; 
 

Fornecimento e plantação de árvores, 

arbustos e herbáceas; 
 

Manutenções de jardins.  

Município de Lagoa - 2009 -  Lagoa 

Parque de Merendas da Recta Vale de Deus  

Construção de Jardim/Parque Merendas 

 

Fornecimento e instalação de mobiliário urbano; 

 

Fornecimento e instalação de sistema de rega; 

 

Fornecimento e plantação de árvores e arbustos; 

 

Fornecimento e instalação de relvado; 

 

Fornecimento e colocação de tela anti-

infestantes e inertes decorativos. 
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Quinta do Cruzeiro - 2010  -  Caminha 

 

Projecto de remodelação de jardim 

 

Construção e remodelação de jardim; 

 

Design e construção de jardim tropical interior; 

 

Design e construção de jardim oriental; 

 

Fornecimento e instalação de sistema de rega; 

 

Arboricultura ornamental; 

 

Fornecimento e plantação de árvores, arbustos e herbá-

ceas; 

 

Fornecimento e colocação tela anti-infestantes e inertes 

decorativos; 

 

Fornecimento e instalação de relvado; 

 

Manutenção de jardim. 

ALDIdiscount Supermercados, Lda. (como subempreiteiro) - 2010-2011 

Lojas Sta. Iria da Azóia, Setúbal e Quinta do Conde 

 

Construção de pavimentos 

 

Fornecimento e construção de pavimento de estacionamen-

to em betão poroso colorido. 

 

Pintura de marcação de linhas e sinais no pavimento. 

 

P O R T F O L I O  
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Outros trabalhos executados 

Gaia Social, E.E.M.  

2007 Vila Nova de Gaia  
Sede da Gaia Social 

Cirurgia de árvores (Podas de formação) 

Transplantes de árvores e arbustos; 

Fornecimento e espalhamento de inertes decorativos.  

 
Centro Hospitalar do Porto – HGSA 

2008 Porto 
Hospital Geral de Santo António 

Cirurgia de árvores por técnicos de escalada; 

Transplante e escoramento de Palmeiras de grande porte; 

Fornecimento e plantação de árvores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Município de Miranda do Corvo 

2009 Praça José Falcão 

Análise do estado fitossanitário de árvores; 

Cirurgia de árvores por técnicos de escalada (Podas).  

 

Ensulmeci S.A./Edifer S.A.  

2010 Paisagismo Escola Secundária de Paços de Ferreira 

2010 Paisagismo Escola Secundária Rio Tinto 

Cirurgia de árvores (Poda, transplante e abate de árvores).  

 

Município de Albufeira 

Zona pedonal Sta. Eulália 

Nosso Tecto e Quinta da Palmeira 

Rua do Emigrante 

Avenida 25 de Abril – Oura 

Cirurgia de árvores (Podas de limpeza e formação de árvores em alinhamento); 

Aplicação de tratamentos fitossanitários; 

Fornecimento e colocação de tutores; 

Construção de caldeiras; 

Fornecimento e espalhamento de inertes decorativos.  
 
Município de Lagoa 

2009 Jardim no Parchal – CHE Parchal (1ª Fase) 

Fornecimento e instalação do sistema de rega automático; 

Prestação de Serviços de Arboricultura Ornamental – Abate e Poda de Palmeiras; 

Fornecimento e colocação de tela em caldeiras.  

 
 

Arboricultura Ornamental 
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Metro do Porto (como subempreiteiro) 

2006 Estação da Trindade 

Arranjos exteriores 

Aterro e preparação de terreno; 

Fornecimento e instalação de sistema de rega automático; 

Fornecimento de plantas e plantação; 

Fornecimento e instalação de relvado.  
 

Município de Vila Nova de Gaia (como subempreiteiro) 

2010– 2011 Reabilitação do Centro Cívico de Sandim 

Construção de jardim; 

Limpeza e modelação de terreno; 

Fornecimento e instalação de grupo de bombagem; 

Fornecimento e instalação de sistema de rega automático; 

Fornecimento a aplicação de tela anti-infestantes e cobertura com inertes decorativos; 

Fornecimento e plantação de árvores, arbustos e herbáceas; 

Manutenções de jardins.  
 

Município de Paredes  

2009 Requalificação Igreja de Sobrosa 

Fornecimento e instalação de sistema de rega automático; 

Fornecimento e instalação de sistema de iluminação.  

2010 Empreitada de Execução de Espaços Verdes de enquadramento ao Campo de Jogos da 

Cidade Desportiva de Paredes 

Fornecimento e instalação de sistema de rega; 

Fornecimento de plantas e plantação; 

Fornecimento e instalação de relvado por hidrossementeira; 

Fornecimento e colocação de tela anti-infestantes.  
 

Município de Albufeira 

2008 Praça dos Pescadores - Requalificação de Taludes Zona Velha/Escadas 

Construção de estrutura de suporte de terras em madeira; 

Fornecimento e colocação de tela anti-infestantes; 

Fornecimento e colocação de substrato orgânico; 

Fornecimento e instalação de sistema de rega; 

Fornecimento e plantação de arbustos.  
 

Município de Lagoa 

2009 Empreitada de Construção de Jardim na Quinta de S. Pedro 

2009 Bairro Jacinto Correia - Remodelação de jardim (como subempreiteiro) 

Fornecimento e instalação de sistema de rega; 

Fornecimento de terra vegetal e modelação de terreno; 

Fornecimento e colocação de tela anti-infestantes e inertes; 

Fornecimento e plantação de árvores e arbustos; 

Fornecimento e instalação de relvado. 
 

Águas e Parque Biológico de Gaia, E.E.M. 

2010 Renaturalização da Reserva Natural Local do Estuário do Douro 

Remoção de plantas invasoras e transporte a vazadouro; 

Fornecimento e plantação de arbustos autóctones. 

2007 PER S. Felix da Marinha  

Construção de jardim; 

Fornecimento e instalação de sistema de rega; 

Fornecimento e plantação de árvores; 

Fornecimento e sementeira de relvado.  

2007 Casa da Juventude de Vila Nova de Gaia 

Decoração de interiores; 

Fornecimento de vasos e plantas de interior.  

Obras Públicas e Municipais 
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Imoleasing, S.A.  

2004 Rádio Popular de Vila Nova de Gaia 

Preparação de terreno; 

Fornecimento e instalação de sistema de rega automático; 

Fornecimento e sementeira de relvado; 

Fornecimento e plantação de árvores, arbustos e herbáceas; 

Manutenções de jardins.  
 

Agostinho Amândio Nogueira, Lda. 

2009 Loja Minipreço Penafiel 

Construções de jardim; 

Limpeza e modelação de terreno; 

Fornecimento e instalação de sistema de rega automático; 

Fornecimento e hidrossementeira de prado; 

Fornecimento e plantação de árvores e sebe; 

Manutenções de jardins.  

2010 Loja Minipreço Rio Tinto 

Reconstrução de jardim; 

Rectificação de sistemas de rega; 

Fornecimento e sementeira de relvado; 

Fornecimento e plantação de árvores e arbustos; 

Manutenções de jardins.  
 

Cantinhos - Sociedade de Construções, S.A.  

2008 Loja Minipreço Régua  

2008 Vila Nova de Gaia - Loja Minipreço Mafamude 

2009 Loja Minipreço Arouca 

Construção de jardim; 

Desmatação e preparação de terreno; 

Fornecimento de terra e modelação de terreno; 

Fornecimento e instalação de sistema de rega automático; 

Fornecimento a aplicação de tela anti-infestantes e cobertura com inertes decorativos; 

Fornecimento e sementeira de relvado; 

Fornecimento e plantação de árvores e arbustos; 

Manutenções de jardins.  
 

Construcentro, Construções Civis do Centro, S.A. 

2008 Braga - Loja Minipreço de Vila Verde 

2008 Vila Nova de Gaia - Loja Minipreço Canidelo 

Construção de jardim; 

Fornecimento de terra e modelação de terreno; 

Fornecimento e instalação de sistema de rega automático; 

Fornecimento e plantação de arbustos; 

Fornecimento a aplicação de tela anti-infestantes e cobertura com inertes decorativos; 

Fornecimento e aplicação de hidrossementeira de relva. 

Fornecimento a aplicação de tela anti-infestantes e cobertura com inertes decorativos; 

Manutenções de jardins.  
 

Construções Linto & Marques S.A.  

2010 Lisboa 

Loja ALDI Sta. Iria da Azóia 

Pavimentação de estacionamento em betão extra-poroso.  

 

Knickmeier, Investimentos Imobiliários, Lda.  

2010 Loja ALDI Setúbal 

2011 Loja ALDI Quinta do Conde 

Pavimentação de estacionamento em betão extra-poroso.  

 

Espaços Comerciais 
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4Pc - Construção e Manutenção de Edificios, Ace  

2009-2010 Vila Nova de Gaia - Condomínio Olaia Parque 

Projecto de arranjos exteriores; 

Construção de jardim; 

Fornecimento e instalação de sistema de rega; 

Fornecimento e instalação de depósito e grupo de bombagem; 

Fornecimento de plantas e plantação; 

Fornecimento e instalação de relvado; 

Fornecimento e colocação de tela anti-infestantes e inertes decorativos; 

Manutenção de jardins.  

 

Gaiaespaço, Imobiliária, Lda. (como subempreiteiro)  

2007-2008 Vila Nova de Gaia - Condomínio Gaia Golf Residence 

Construção de jardim; 

Recuperação paisagística de Ribeira; 

Construção de muros em pedra; 

Fornecimento e instalação de sistema de rega; 

Fornecimento e instalação de grupo de bombagem; 

Fornecimento e plantação de árvores, arbustos e herbáceas; 

Fornecimento e instalação de relvado; 

Fornecimento e colocação de tela anti-infestantes e inertes decorativos; 

Manutenção de jardins.  

 

 

Dia Portugal Supermercados Lda. 

2004-2011 

Várias lojas por contracto 

Manutenção de jardins.  

 

Águas e Parque Biológico de Gaia, E.E.M. 

2010-2011 Jardins da Freguesia de Pedroso 

2010-2011 Área Publica Condomínio Golf Residence 

2010-2011 Jardins da Urbanização da Tripeira 

2006-2011 Hotel Melia Porto-Gaia 

Manutenção de jardins.  

 

Município de Lagoa 

2011-2012 Jardins das Freguesias de  Ferragudo, Parchal e Estombar 

2009 Jardins das Escolas e Bairros Sociais 

Manutenção de jardins.  

 

Tivoli Hotels & Resorts  

2010 Lisboa 

Tivoli Jardim 

Remodelação de jardim; 

Manutenção de jardins.  

 

Cofely GDF Suez S.A.  

2009-2010  Trofa 

Continental Mabor – Instalações Trofa 

Manutenção de jardins.  

Jardins de Condomínios 

Manutenção de Jardins 

P O R T F O L I O  



O Horto Alegria do Norte  centra a sua 

actividade na elaboração de projectos e 

construção de novos espaços verdes, remo-

delação de jardins já existentes e sua manu-

tenção. 

 

No sentido de darmos uma resposta aos 

nossos clientes ’Chave na Mão’ criamos  

parcerias técnicas com especialistas na rea-

lização de diagnóstico e cirurgia de árvores 

ornamentais; perfurações e instalações 

hidráulicas; piscinas; parques infantis; pavi-

mentos vários e iluminação. 

HORTO ALEGRIA DO NORTE LDA 

Rua 9 de Julho, 79 Traseiras 

4455-506 Perafita 

www.hortoalegriadonorte.com 

Contribuinte n.º 505226154 

Tel: 229 950 145 

Fax: 229 94 2 139 

Correio electrónico: 

info@hortoalegriadonorte.com 

Consulte-nos 
Projectamos, construímos e mantemos o seu jardim. 


