
Consulte-nos 

Projectamos, construímos e mantemos o seu jardim 

O Horto Alegria do Norte, Construção e Manutenção de Jardins, Lda. é uma empresa 
criada em Dezembro de 2000, que se dedica à prestação de serviços de planeamento e 
construção de jardins. Centra a sua actividade na elaboração de projectos de novos espa-
ços e remodelação de espaços verdes já existentes, construção e manutenção de jardins, 
comercialização de plantas, execução de projectos e instalação de sistemas de rega. 
 

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. 
 

Com sede em Perafita, Matosinhos, o Horto Alegria do Norte dispõe de Alvará de Cons-
trução INCI (n.º61887), como empresa de construção de jardins, e com parcerias técnicas 
com especialistas na realização de diagnóstico e cirurgia de árvores ornamentais; perfura-
ções e instalações hidráulicas; piscinas; parques infantis e pavimentos sintéticos; pavimen-
tos em deck e outras construções de madeira; pavimentos em betão poroso e inertes com 
ligante; projectos e instalação de iluminação. 
 

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 redu-

ção de custos na construção e manutenção dos seus espaços verdes.  

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

A Gerência, 

José Teixeira 



Peça o seu orçamento grátis pelos contactos: 
 

Horto Alegria do Norte, 
Construção e Manutenção de Jardins Lda. 

 
Rua 9 de Julho, 79 Traseiras 

4455-506 Perafita  
Tel: 229 950 145  Fax: 229 942 139  

 
E-mail geral:  info@hortoalegriadonorte.com 

E-mail projectos e orçamentos: orcamentos@hortoalegriadonorte.com 

 

http//www.hortoalegriadonorte.com 

Ou visite-nos nas nossas instalações em Perafita: 

HORTO ALEGRIA DO NORTE 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA. 
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