
 
 
 

Designação do Projeto: Requalificação do Jardim do Cardal 

Código do projeto: CENTRO-09-2316-FEDER-000170 

Objetivo principal: Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética 

Região da intervenção: Centro 

Entidade Beneficiária: Município de Pombal 

Data de aprovação: 19-12-2019 

Data de início: 06-11-2018 

Data de Conclusão: 31-10-2020 

Custo Total Elegível: 581.830,90 EUR 

Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER – 494.556,27 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

O projecto enquadra-se no PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano aprovado para a 

cidade de Pombal e consiste na Requalificação do Jardim do Cardal. 

A área de intervenção, correspondente ao jardim existente no centro da cidade com cerca de 6830 

m2, delimitado pelo Largo 25 de Abril e rua de Leiria, a nascente, pela Igreja do Cardal e edifício dos 

Paços do Concelho, a sul, pelo projeto da futura ligação sobre a linha férrea, a poente e pela Rua 

Alexandre Herculano a norte. 

 No espaço central do jardim está prevista a pavimentação de todo o espaço, criando uma praça 

aberta em forma oval onde será possível a realização de feiras, concertos e outros eventos. Será 

colocado na área pavimentada um elemento de água com nebulizadores, o qual não será visível 

quando está desligado, sendo possível ligar em dias especiais ou nos dias mais quentes de verão. Em 

torno da área pavimentada oval é proposto um alinhamento arbóreo, intercalado com bancos. As 

árvores a colocar irão substituir as atualmente existentes, que serão abatidas, dado o risco de 

queda. As árvores situadas nas zonas verdes serão mantidas na sua quase totalidade, sendo 

proposta a renovação da estrutura verde das sebes e do revestimento herbáceo. A pérgula existente 

será mantida, sendo colocado um novo revestimento dos canteiros com espécies floridas, e será 



reformulado o desenho dos canteiros circundantes, sendo ainda reorganizado o estacionamento 

junto do edifício da Câmara Municipal. 

 

A operação inclui também a reformulação da rede de drenagem de águas residuais domésticas, da 

rede de distribuição de água e da rede de drenagem de águas pluviais. 

 

O objetivo desta intervenção, é a criação de condições favoráveis à estadia e utilização do espaço 

para lazer. 


