N.º 22/09
EQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO DO REDUTO N.º 38 E CONSOLIDAÇÃO,
MUSEALIZAÇÃO DO PAIOL DO FORTE DA CASA

A Câmara Municipal inicia em Janeiro de 2010, por empreitada, o enquadramento
paisagístico do reduto n.º 38 e a consolidação e musealização do Paiol do Forte da Casa,
na mesma Freguesia.
Reduto n.º 38
O enquadramento paisagístico incide sobre uma área que se estende desde a base talude, onde
assentam as estruturas visíveis da fortificação militar, até ao seu interior, numa faixa de
aproximadamente 3.230 m2. A obra pretende dotar o Reduto n.º 38, dos equipamentos e
infraestruturas necessárias à inserção de um Centro Interpretativo no interior do mesmo,
nomeadamente:
- Criação de uma rampa de acesso a pessoas de mobilidade condicionada;
- Repavimentação do actual acesso ao forte n.º 38, com cubos de granito, servindo a mesma
para utilização pedonal e para veículos de emergência e de manutenção do futuro espaço
intervencionado;
- Estabelecimento de uma plataforma em deck de madeira tratada, no patamar inferior do
interior do Reduto, com ligação entre o topo da rampa de acessibilidade condicionada e o
acesso directo ao futuro Centro Interpretativo, com continuidade e ligação visual e pedonal
entre este Centro Interpretativo e o Paiol;
- Ligeira modelação para nivelamento dos patamares inferior e superior do interior do
Reduto;
- Pavimentação parcial do patamar inferior do interior do reduto, que enquadra a envolvente
ao futuro Centro Interpretativo e ao Paiol;
- Plantação de espécies arbustivas, entre outros trabalhos.
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Paiol:
Os trabalhos consistirão na consolidação dos muros e pavimento do Paiol do Forte n.º 38
das Linhas de Torres Vedras e da muralha visível, adjacente ao alçado lateral direito que
faz parte deste forte.
A obra está orçada em 106.249,00 Euros e tem um prazo de execução de quatro meses.

Estamos a trabalhar para melhorar a qualidade de vida dos nossos Munícipes.

Vila Franca de Xira, 29 de Dezembro de 2009

O Vereador

- Rui Rei -

