
REQUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE – AV.ª ENG.º ARALA PINTO

MARINHA GRANDE

MEMÓRIA DESCRITIVA

A presente memória  descritiva  respeita  à  intervenção  de  requalificação e  promoção  da  acessibilidade 

programada para a Avenida Eng.º Arala Pinto, sita em Casal do Malta, freguesia e concelho da Marinha 

Grande. Os trabalhos a realizar visam a construção de ciclovia, a reformulação dos acessos pedonais às 

passadeiras para peões, de forma a promover e garantir o acesso adequada a pessoas com mobilidade 

condicionada e a requalificar esta artéria no que ao material vegetal respeita.

Em termos de trabalhos propõe-se que seja efetuada a retirada dos pavimentos a substituir, a reposição de 

pavimentos  nas  áreas  envolventes  às  da  realização  de  trabalhos,  a  execução  de  passeios,  gares  de 

estacionamento e pista ciclável.

Prevê-se a  realização de uma intervenção de reabilitação e manutenção do material  vegetal  –  árvores 

existentes –  a realizar por arboricultor com experiência comprovada, com vista a garantir a sua saúde e 

salvaguarda.  Existem  alguns  exemplares  cuja  supressão  se  considera  indispensável  sendo  esta  a 

componente com menor expressão face à quantidade de árvores a manter e a plantar. Prevê-se a plantação 

de Liquidambares  ao longo da avenida.

As  novas  plantações vão  articular-se com o material  vegetal  diverso a  salvaguardar e  prevê-se  que,  à 

medida  que  seja  necessário  substituir  as  árvores  existentes,  se  possa  dar  continuidade  ao  plano  de 

plantação que agora se inicia. As caldeiras das árvores serão revestidas com aglomerado do tipo “Restone” 

ou equivalente.

Prevê-se a utilização de materiais tradicionais –  lancis em calcário,  calçada miúda de calcário e calçada 

grossa de calcário – garantido a coerência entre os novos materiais e os pré-existentes. No que respeita à 

pista ciclável a mesma será materializada em betuminoso com slurry, na cor vermelha, e o pavimento táctil  

será, igualmente, na cor vermelha.

Os  trabalhos  visam,  como  referido  inicialmente,  garantir  a  requalificação  desta  via  e  a  promoção  da 

mobilidade para todos.
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