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Plano de gestão dos espaços verdes 

Numa época em que a nossa sociedade atravessa crises a vários níveis, os 

espaços verdes não são uma excepção e também a sua gestão implica decisões 

conscientes. As preocupações ambientais com a sustentabilidade são cada vez 

mais a temática dominante, pelo que se vai tornando fundamental unificar os 

conhecimentos e as boas práticas, desde a concepção ao desenvolvimento e à 

gestão dos espaços verdes. 

Plantas não adequadas ao clima por má escolha de espécies, frequentemente 

exigentes em manutenção, extensos relvados a serem regados intensivamente 

todos os dias, sistemas de rega não eficientes, podas de árvores castradoras e 

inaceitáveis, são apenas alguns dos exemplos do que ainda se faz na área dos 

espaços verdes. Apesar dos bons esforços, muito há ainda a fazer. 

O sucesso dos espaços verdes depende em grande medida de factores ambientais, 

áreas naturais, as cidades e Vilas podem passar a incorporar alguns dos 

elementos originais dessas áreas que funcionarão no futuro como espaços verdes. 

Uma vez instalados, os espaços verdes necessitam de um conjunto de cuidados, 

permanentes ou temporários, destinados a manter as suas estruturas e funções. 

Estes cuidados consistem em práticas diversas, aplicadas principalmente a 

árvores, arbustos e relvados, de forma a assegurar a sua vitalidade e sanidade 

bem como outros aspectos relevantes, designadamente os elementos estéticos, 

que são sempre uma mais-valia para a qualidade dos espaços verdes. Na 

manutenção destes nossos espaços são de extrema importância as práticas 

ligadas à fertilização, rega, podas de árvores e arbustos, manutenção de relvados 

e protecção de árvores contra agentes nocivos.  

Construção do lago (parque verde) 
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Um dos aspectos fundamentais nos nossos espaços verdes prende-se também 

com as regras de limpeza e a segurança dos espaços verdes. É pois muito 

importante que os espaços verdes estejam sempre limpos, até porque esta prática 

define-se como sendo uma das mais importantes, porque um jardim limpo é 

sempre agradável para quem os visita. 

Uma das nossas maiores preocupações é tentar dedicar algum tempo ao 

envolvimento e participação da população na gestão dos espaços verdes, porque 

estes só fazem sentido se em conjunto conseguirmos manter e melhorar as 

condições dos espaços verdes. 

 

Mapa de localização dos espaços verdes e suas zonas 
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Nomes dos espaços verdes com registos fotográficos. 

Os jardins Municipais de Alfândega da Fé não têm denominação, estão divididos 

por zonas ou nomes que são identificados pelos jardineiros, com excepção do 

Jardim Municipal que se denomina pelo mesmo nome. (Jardim Municipal). 

Zona 1 

                      

Desde a rotunda da zona sul, (zona industrial) até à rotunda do JÓMICA. 

Zona 2 

        
Da rotunda do JÓMICA até à rotunda da PASTELARIA. 

Zona 3 

         

  

Jardim Municipal 
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Zona 4 

          

Zona da Biblioteca Municipal 

Zona 5 

        

        
Mercado Municipal 

Zona 6 

            

          

Parque verde 
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Zona 7 

          

    

Zona que vai da EB1 ao cemitério. 

Zona 8 

          

         
Avenida Norte, saída para Sambade. 

Zona 9 

         
Piscinas da A.R.A. (Associação Recreativa Alfandeguense). 
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Zona 10 

        

Centro de formação desportiva. 

Zona 11 

          
Bairro da Coutada 

Área dos espaços verdes 

Alfândega da Fé ao longo da sua história sempre teve como ex-libris para além 

de outros monumentos, o Jardim Municipal. Há uns anos atrás foi considerado o 

melhor jardim do distrito, devido á raridade das espécies que tinha, mas, os 

espaços verdes foram aumentando e pode-se dizer que passamos praticamente do 

Jardim Municipal com cerca de 750 metros quadrados para cerca de 40.000 

metros quadrados de jardins que possui hoje a Vila de Alfândega da Fé.  

 

Existência de algumas espécies notáveis. 

Muitas foram as árvores que o jardim Municipal tinha e que eram centenárias, 

mas com a intervenção que foi feita para embelezar aquele espaço, algumas das 

árvores em questão não conseguiram resistir e acabaram por morrer, acabando 

por ser arrancadas. Mas, mesmo assim Alfândega apresenta algumas árvores 

notáveis como as que apresentamos: 
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  “Plátanos”, Jardim Municipal 

                         “Phoenix Canariensis”, junto ao Jómica   

 Vários tipos de árvores, Jardim Municipal 

                                              “Tílias”, Jardim municipal    

 “Tílias”, junto ao antigo edifício da Câmara Municipal 
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                           ”Tílias e liriodendros”, entrada norte   

  “Lagerstroémia Indica” entrada sul junto às bombas. 

 

 

Descrição do tipo de actividade de divulgação. 

Um qualquer arquivo sem ter elementos de pesquisa corre sempre o risco de se 

tornar um verdadeiro mistério para o usuário. O grande objectivo desta 

divulgação, foi encontrar os elementos suficientes para que se possa acompanhar 

o trabalho que se vai desenvolvendo na área dos espaços verdes em Alfândega 

da Fé. Com estes registos fotográficos vamos vendo onde se encontram alguns 

problemas e assim de ano para ano ir fazendo planos para renovar as zonas a 

intervir, sempre com o objectivo de criar e fazer novos espaços verdes mas sem 

gastar muito dinheiro e criando zonas com espécies que não consumam muita 

água. A nossa divulgação vai passar a estar no site do município, para que todos 

os munícipes possam dar também as suas opiniões. 

www.cm-alfandegadafe.pt/ 

 

Áreas para intervenção. 

As próximas áreas para intervir são principalmente rotundas que se encontram 

em Alfândega da Fé, e são nomeadamente a rotunda junto ao Centro de saúde, a 

rotunda sul junto à zona industrial e a rotunda á saída para os cerejais. Sempre 

que nos é solicitada ajuda pelos Presidentes de Junta para construção ou 

reconstrução de jardins, damos sempre a nossa opinião. 

 

http://www.cm-alfandegadafe.pt/
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Alguns exemplos do que se pretende fazer. 

         
Vista lateral e de cima da rotunda junto ao Centro de Saúde, a ideia é retirar a 

relva e o sistema de rega que estão introduzidos e criar uma rotunda com pedra 

que existe na nossa região, o xisto e fazer um embelezamento com tijolo e 

gravilha, deixando uma Oliveira ao centro coberta com pedra branca.  

 

         
Vista lateral da rotunda sul junto à zona industrial, retirar a relva, manter as 

oliveiras, fazer um corte no terreno e colocar o nome da Vila. 

 

 

 

Rotunda do mercado, mantê-la da mesma forma e plantar 

algumas plantas que não necessitem de muita água como 

é o exemplo das lavândulas. 
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Compostagens. 

 

 

 

A equipa do ambiente do Município solicitou que apresentássemos um desenho 

para se construir um mini posto de compostagem na zona industrial, com uma 

estrutura própria para o depósito e processamento do material orgânico.    

 

 

Filipe Borges, da união de Freguesias de 

Agrobom, Saldonha e Valpereiro, 

solicitou-nos ajuda para se fazer um 

pequeno canteiro junto à sede da Junta de 

Freguesia de Valpereiro. 

Junta de Freguesia de Alfândega da Fé. 

Foi solicitado pelo seu Presidente Sr. 

Artur Castilho que fosse feito um 

pequeno desenho para reconstrução do 

jardim da sede da Junta. 

 

 

A compostagem é um processo biológico 

em que os microrganismos transformam 

a matéria orgânica, como estrume, 

folhas, papel e restos de comida, num 

material semelhante ao solo, a que se 

chama composto, e que pode ser 

utilizado como adubo. 
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Projecto de rega da parte de cima do parque verde. 

No Primavera de 2014, mais concretamente no mês de Maio o parque verde 

sofreu mais uma intervenção ao nível da jardinagem e rega. Depois de uma 

reunião com o executivo, chegou-se à conclusão que seria importante colocar um 

novo tapete de relva no parque verde e corrigir o sistema de rega. Apresenta-se 

assim o projecto de rega que se introduziu na parte de cima do parque verde. 
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Arranjo do novo espaço do cemitério. 

 

Ainda no ano de 2014 foram encontradas algumas ideias para decorar o novo 

espaço do cemitério sem se gastar muito dinheiro. Desenho do espaço. 
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Assim, a Câmara Municipal de Alfândega da Fé quer contribuir activamente para 

a participação dos munícipes nesta área, com o objectivo de poderem 

acompanhar cada vez mais de perto estes trabalhos, e assim aumentar a sua 

satisfação de forma plural e democrática. Estas boas práticas para a intervenção 

dos munícipes vão permitir que qualquer pessoa que resida no concelho se sinta 

capaz de expor as suas questões de forma correcta e assertiva. Para além de todas 

estas justificações reforça-se aqui que a área de jardins em Alfândega da Fé é 

muito extensa, e que haveria necessidade de reforçar a equipa de jardineiros do 

Município, para assim se poderem dar respostas mais adequadas às necessidades 

da quantidade dos jardins existentes. Lembro que existem apenas quatro 

jardineiros, e os que vão entrando e saindo, fazem parte de programas 

ocupacionais, e quando estão desenvolvem bastante trabalho nesta grande 

quantidade de jardins, por outro lado o Município continua a atravessar um 

período de crise financeira e não tem verbas para adquirir plantas para embelezar 

algumas áreas em questão. 

 

O novo espaço verde de Alfândega da Fé foi intervencionado, e deixo algumas 

fotos da construção deste novo espaço. Tal com o deixo este registo fotográfico 

da construção, mais tarde colocar-se-ão algumas fotos deste mesmo espaço. 
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Fotos do novo espaço verde de Alfândega da Fé. 

 

 

Objectivos. 

 

Este plano tem como principais objectivos alguns pontos que a seguir 

mencionamos: 

- Reduzir o consumo de água. 

- Evitar gastos com os sistemas de rega. 

- Reduzir os gastos com plantas anuais. 

- Adquirir plantas vivazes, uma vez que estas têm mais anos de vida que as 

anuais. 

- Evitar fertilizações nos canteiros em que não haja relva. 

- Em suma, tentar reduzir o mais possível os gastos com a jardinagem, e 

fazer com que a manutenção dos espaços verdes, seja sempre uma 

preocupação. 

 

 

Nota: Este plano vai sendo completado de acordo com as intervenções que vão 

sendo feitas ao longo do ano em qualquer canteiro das áreas ajardinadas. 


