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Memória Descritiva e Justificativa do Estudo Prévio   

PROLEGÓMENO 

A requalificação e valorização paisagística do quilómetro zero da Estrada Nacional 2 pretende conciliar a função rodoviária 

com a dimensão turística. O objetivo de valorizar paisagisticamente a envolvente do Km0 da EN2, é contribuir para a requa-

lificação de um espaço tão emblemático da cidade de Chaves. O projeto visa aumentar a enorme relevância do quilómetro 

zero da estrada que atravessa o país, de Chaves até Faro, ao longo de mais de 700 quilómetros, não desvirtuando a sua 

função rodoviária e a sua evidência cada vez mais notória, à escala nacional e internacional enquanto incremento de produto 

turístico. De referir que a dinamização turística efetuada através da EN2 já promoveu o surgimento de estabelecimentos co-

merciais relacionados com esta temática na freguesia da Madalena, contribuindo para a revitalização e regeneração urbana 

que se pretende a curto prazo.  

A- DA PROPOSTA 

A proposta que se apresenta foi inspirada no Poema da Curva de Oscar Niemeyer: 

“Não é o ângulo recto que me atrai. Nem a linha recta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e 

sensual. A curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas nuvens do céu, no corpo da 

mulher amada. De curvas é feito todo o Universo. O Universo curvo de Einstein.” 

A solução arquitectónica é formalizada, do ponto de vista geométrico, apoiada na actual rotunda, transformando-a num 

elemento escultórico, de contemplação e de estar, que marca de forma intransigente o simbolismo do espaço. A plataforma 

objecto da intervenção tem 1185m2, e ficará afeta às acessibilidades de nível, propondo-se elevada, incrementando de modo 

considerável a segurança dos peões, uma vez que impõe desde logo uma redução da velocidade dos veículos. Também, as 

passadeiras de peões serão de nível, permitindo uma mobilidade acrescida, apostando-se na mobilidade urbana sustentável, 

com primazia aos peões, mas sem desconsiderar neste ponto estratégico a a sua função rodoviária nas ligações norte-sul e 

nascente-poente. Os separadores de tráfego existentes sofrerão ligeiros acertos dos comprimentos dos Ilhéus que separam 

as faixas de rodagem. 

A Proposta ao utilizar betão branco, betonado no local, na marcação nas superfícies facetadas dos 3 ilhéus separadores 

rodoviários, pretende que estes elementos de ordenamento rodoviário sobressaiam cromáticamente e se sobreelevem da 

plataforma-praça, pelo contraste com a pavimentação em calçada de cubos de granito cinza escuro, bem como incrementar 

a atenção e segurança dos transeuntes, pelo acréscimo visual e perceptivo dos automobilistas, pela marcação de aneis 

concêntricos em redor da rotunda, dispostos no contorno do Monumento, usando-se para acentuar a contraste, 

paralelipípedos de granito cinza claro “ao cutelo”- versus - calçada de cubos de cor antracite em calçada com 3 fiadas de 

paralelos ao cutelo. Tem como objetivo dar mais expressão à rotunda e agarrar o espaço da rotunda ao espaço do passeio. 

As estratégias usadas são tipologias rodoviárias e construtivas que permitem acentuar a percepção e clareza formal de toda 

a infraestrutura rodoviária. A ideia de nivelar o entroncamento da rua Cândido Sotto Maior, Avenida D. João I e Avenida Engº 

Duarte Pacheco, visa marcar com clareza a chegada ao lugar, ao centro do lugar e simultaneamente ampliar a dimensão 

aparente da rotunda, fazendo-a parte de uma grande plataforma, conferindo-lhe um caráter de praça, ainda que atravessada 

por tráfego automóvel, sem descurar obviamente a segurança e separação entre o trânsito de peões do trânsito automóvel. 

O nivelar por via da placa central no entroncamento das vias, visa formar uma praça que liga o conjunto dos passeios situados 

na sua envolvente directa. Em termos de materiais, adotamos aqueles que são mais austeros e que marcam a cidade no seu 

todo e o território. Os pavimentos em calçadas com cubos, paralelepípedos de granitos são os materiais mais adequados 

para esse efeito pela sua nobreza, durabilidade e qualidades sonoras na percepção de local destinado à mobilidade urbana 

sustentável e aos peões. Propõem-se que lageados de granito cinza claro, espesso, a revestir as passadeiras de atravessa-

mento dos peões, rampas, lancis rebaixados, contra-lancis e lancis alteados nos remates dos ilhéus. Esta é cidade e território 

de pedras duras e nobres e o pavimento de rolamento do tráfego rodoviário beneficia em ser em granito (cubos ou paralelos), 

que até pelo ruído que resulta nas circulações baixa velocidade, marca a singularidade do estar-se a passar num local especial. 

A placa central da rotunda mantém-se com os atuais 5.5 m e dispondo de um DCI (diâmetro do círculo inscrito) com valor 

numérico entre 25.2 m e 26.8 m, sendo a largura, da única via de circulação no contorno da rotunda, de 7.1 m a 7.9 m. Os 
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elementos físicos nos ramos (ilhéus separadores), dispõem de dimensões adequadas à marcação do espaço, com 

comprimentos livres de 11.9 m (a nascente); 11.6 m (a poente); e 8.65 m a sul, com áreas de 32.40 m2, 30.26 m2 e 12.8 m2 

respetivamente. As dimensões transversais nas entradas e saídas são compatíveis com o tráfego adjacente, com um mínimo 

de 4.95 m e máximo de 6.20 m. Existirão 3 conjuntos de rampas com L=2,00m em lageados de granito cinza claro do tipo 

Pedras Salgadas ou equivalente, que permitam “aceder desde os arruamentos com pavimento em tapete betuminoso ao 

interior da praça em calçada de cubos cinza escuro tipo Favaco ou equivalente, resultante do entroncamento das 3 vias” e 

que permitam “obrigar ao abrandamento de velocidade no interior da plataforma-praça que monumentaliza a Rotunda do 

marco Km 0”, e ainda pela proposta de alteração na iluminação pública na envolvente do monumento para além da iluminação 

decorativa, a instalar no próprio monumento.  

Na Requalificação e Valorização Paisagística do Km 0 da Estrada Nacional Nº2 e Envolvente, pretende-se um acréscimo de 
atractividade ao lugar, numa afirmação da sua idiossincrasia e simbolo, numa aposta forte sem tibieza, ainda para mais por 
ser um eixo de rotação dos acessos viários dentro da cidade, e na gestão dos acessos rodoviários intra-regionais. Propõe-se 
uma conjugação serena entre diversos tipos de granitos, que pautam a tectónica da cidade e da região, apostando na sua 
beleza, resistência e durabilidade. Pretende-se sublimar mas ao mesmo tempo “amarrar” o próprio elemento escultórico 
ao lugar – através de um banco-anel que se “extrude e eleva” construindo o Lettering: EN2 voltado para o eixo norte-a sul, 
proposto para envolver harmoniosamente a placa central da Rotunda com 95m2. As estratégias usadas são tipologias 
arquitectónicas e construtivas que permitem acentuar a percepção e clareza formal de toda a infraestrutura arquitectónica 
e monumental desde o inicio a sul da Avenida, sem descorar a sua matriz e funcionalidade rodoviária.  
A força anelar do banco, com o seu perfil circular pretende reproduzir o skyline das paisagens que são atravessadas pela 
EN2, permitindo simular o recorte orográfico de montanhas, planaltos, colinas, vales, planícies, propondo-se um 
interessante traçado biomórfico. Por outro lado, cremos que o plinto circular_coluna em aço inox de 58cm de diâmetro 
onde apoia o Marco Km 0 de 41cmx41cm, deverá ter 108cm de altura + Marco Km 0 com 75cm de altura, permite os 183cm 
de altura do Modulor de Le Corbusier. Esta maior altura confere-lhe maior nobreza, visibilidade, aproxima-o da altura das 2 
colunas da Ponte Romana de Trajano de Chaves, sendo que a sua elevação, visa também a criação de dificuldade a uma 
eventual escalada para cima do Marco Km 0. 
 
A Edificação de Anel-banco conjugado pelo Lettring - EN2 em betão branco maciço, com 3,00m de altura, com a letra N 
voltada para sul, no enfiamento visual da Avenida. D.João I. A acessibilidade ao interior da Rotunda-Monumento, far-se-á 
pela nova passagem destinada a peões na frente urbana situada a nordeste, pela interrupção proposta de 1,40m no banco-
anel, o que permitirá o acesso pedonal em segurança ao interior da Rotunda a requalificar, e ao Marco Km0. Os turistas e 
demais público poderão circular entre o interior e o exterior da rotunda-monumento, atravessando pelos grandes vãos das 
letras N e 2, permitindo-lhes também deambular pelo exterior do banco-anel, ao longo do passeio circular de delimitação 
da rotunda, marcado pelo banco anelar de 0,90m de largura e 0,45m de altura, e que verá instalada a iluminação decorativa 
em sanca quer pelo interior quer pelo seu exterior. A Requalificação e Valorização Paisagística do Km 0 da EN2 e envolvente, 
permitir-lhes-á entender no lugar, a força do Marco, o Símbolo da Viagem e da relação circular e indissolúvel que se 
estabelece dos viajantes com o percurso, dos viajantes da Rota da EN2 com a Marca EN2. Propomos suprimir a trincheira 
existente no lado nascente da curva da Avenida D.João I com a Avenida Engº Duarte Pacheco. A área ocupada pela sebe (a 
suprimir) parece pouco natural, relativamente ao perfil do arruamento, quase que assume a forma de uma vírgula que se 
prolonga para além do passeio e que aparenta ter sido posterior ao perfil do arruamento. O passeio do lado nascente não 
foi ainda alvo de intervenção e é pavimentado com lajes de granito de dimensões aproximadas 1,5 x 0,35. Ao removermos 
o canteiro afiletado, devemos substituir por lageados de granito similar ao existente, para respeito pela memória e a 
estereotomia do pavimento nobre preexistente. O lancil em granito que limita a via automóvel encontra-se bastante 
destruído, com sintomas da circulação de veículos. Devemos remover o lancil de granito, após supressão da trincheira 
existente, acertando a curva de transição. Manter-se-á o lancil curvo (de nível com as 3 vias do entroncamento) para 
marcar a diferença de zonas de circulação automóvel e passeio dos peões. Julgamos que, eventualmente, dever-se-ia 
uniformizar a largura dos passeios, tanto quanto possivel, mesmo que para isso seja necessário realinhar os lancis/guias 
que delimitam a faixa de rodagem e os passeios. A aresta de arranque_a face inferior da rampa proposta a poente, seguirá 
o alinhamento a face exterior do lancil/guia do passeio da rua Dr. J.M.Montalvão Machado, face à rua Cândido Sottomayor, 
sendo que a rampa deve começar com uma guia/lancil, alinhada e no seguimento do lancil que surge da rua Montalvão 
Machado. 
 
Síntese do tipo de Revestimentos a propor na Plataforma sobrelevada_Praça Central e Rotunda-Monumento:  
- Praça em Calçada de cubos de granito cinza antracite_tipo cinza antracite tipo Favaco ou equivalente para unicidade cro-
mática com a coloração das rodovias.  A solução das passadeiras, faixas de paragem, rampas, serem em lajetas de granito 
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cinza claro do tipo Pedras Salgadas (dimensões retangulares por ex.) permitem o contraste com a calçada em cubos de gra-
nito cinza antracite_tipo cinza Favaco. O mesmo se refere aos lancis, contra-lancis, guias de granito cinza claro do tipo Pe-
dras Salgadas. 
- Lancis curvos de C=60cmxL=20cmxA=40cm no remate da rotunda_praça: granito cinza claro tipo Pedras Salgadas.  
- Passeio circular entre o lancil curvo da rotunda exterior e o banco-anel em betão branco moldado, com o recorte das 
chaise-longue de Oscar Niemeyer, revestido com pavimento com 60% de microcubos de granito cinza antracite_tipo cinza 
Favaco, pontilhado com 40% de microcubos de calcário rijo branco, para contraste cromático e melhor percepção visual 
conjunta por parte do turista e do automobilista. 
- Banco-anel e Lettrings em betão branco liso, com impregnação hidrorepelente incolor, invisível e anti-grafittis, á base de 
siloxanos do tipo Sikagard 700 S da Sika ou equivalente. 
- Soleiras de marcação de remate entre passeio exterior da rotunda e o interior do monumento, em betão branco com 
800mm de largura_em que alinha pelos rodapés recuados em cada lado do banco, e a guarnecer o pavimento nos 3 vãos de 
passagem para o interior da rotunda_monumento.  
- Plinto em tubo de aço inox aisi 316 murçado, com 580mm de secção e 1080mm de altura.  
- 35 Raios_Faixas em chapa de aço inox com esp.=10mmx150mm de largura, com os nomes dos municípios atravessados 
pela EN2, sendo dispostas convergentes, com as letras/fonte tipográfica ARIAL gravadas a laser em baixo-relevo com 
100mm de corpo de letra e 5mm de profundidade, com os nomes de cada município atravessado pela EN2.  
- Marco KM_0 em Mármore Estremoz, com 750mmx410x410mm, talhado e pintado com tinta de cor preto tráfego ral 
9004, para retorno às origens dos Marcos Kms das Estradas Nacionais Portuguesas, sendo o novo Marco KM 0, encimado 
no plinto em aço inox aisi 316, totalizando os 1830mm de altura do Modulor de Le Corbusier ou do homem Vitruviano de 
Leonardo da Vinci.  
- Instalação de Iluminação decorativa nos dois rodapés do banco-anel, em armadura_rodapé curvilíneo com fita-leds, para 
acentuação circular do banco a levitar do pavimento com se estaja solto.  
- Instalação de 1+2+1 uplights embutidos no pavimento, a encastrar respectivamente na face superior do ífen do meio da 
letra E, e nas 2 soleiras de betão branco, para Iluminação decorativa embutida no meio dos vãos das letras grandes N e 2.  
 
DO BETÃO BRANCO e DA PROTECÇÃO DO BETÃO BRANCO DOS ILHÉUS, BANCO-ANEL e LETRAS: EN2 
O sistema de betonagem com recurso a betão branco e armado, obrigará ao uso de armaduras de aço galvanizado e/ou 
com tratamento anticorrosivo com recurso a sistema de pintura epoxy ou similares. O betão branco é muito mais com-
pacto, fluido e resistente, o que obrigará no caso das 3 letras EN2, à construção rigorosa das cofragens em oficina-carpinta-
ria com rigor, para que obedeça à morfologia "torcida“ do lettering e seja completa e perfeitamente estanque. Evitar juntas 
de trabalho ou betonagem ou integradas na estereotomia da cofragem. Dever-se-á betonar em camadas de 30 a 50 cm e 
vibrar cada camada muito bem em conjunto com a anterior, após teste inicial para aferição. Usar-se-ão vibradores de agulha 
em função das espessuras de parede ou peça a betonar com Ø da agulha 60 a 80mm.  
O betão ficará aparente ou à vista, como elemento estético de fecho, com superfícies lisas, com o mínimo de cavidades ou 
pequenos vazios, e grande homogeneidade no que se refere à estrutura e/ou cor. Em termos de tratamento de cura, du-
rante os 3 a 6 primeiros dias, tratar o betão como se ele estivesse numa "camara de cura", recobrindo-se com um filme de 
plástico ou com esteiras isoladoras imediatamente depois da descofragem (ou deixar a cofragem durante um período mais 
longo em função da meteorologia. A composição do betão será quanto às granulometrias e teor de finos, cimento branco, 
consistência plástica a fluida e sobretudo crítico manter um factor A/C constante, a fim de se obter uma cor homogénea, 
parâmetros técnicos a ser especificada em sede de projecto de execução. A protecção de Betão Branco aparente recomen-
dado do tipo Sikagard 700S da Sika ou equivalente, fácil de aplicar, tensio-activo, resistente às condições climatéricas, e é 
um sistema que favorece a beleza de estruturas de betão armado aparente e que assegura, a longo prazo, a supressão da 
carbonatação, e enquanto activo-grafitti. 
De modo a proteger_isolar de forma adequada o Betão Armado relativamente aos contaminantes que sobre ele se deposi-
tam e fazem baixar a sua alcalinidade, sugere-se a aplicação de um revestimento incolor, invisível e especial de proteção, à 
base de siloxanos em emulsão aquosa, para acabamento exterior, o que permite conservar o aspeto arquitetural do betão 
aparente, protege da corrosão atmosférica e é uma barreira aos gases poluentes (CO2, SO2) responsáveis pela carbonatação 
e degradação do betão. 
 
  

Chaves, 25 de Abril de 2021 
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Jardim Público

de Chaves

Este desenho é propriedade dos seus autores, não podendo ser copiado, reproduzido ou utilizado, no todo ou em parte, sem a sua autorização.

Ilhéus em Betão branco liso com impregnação

hidrorepelente incolor, invisível e anti-grafittis, á

base de siloxanos do tipo Sikagard 700 S da Sika

ou equivalente, delimitadas por guias de Granito

Cinza Claro tipo Pedras Salgadas.

Cubos de Granito Cinza Antracite, tipo Cinza Favaco

Dim: 10cm x10cm

Guias em Duplo Lageado de Granito Cinza Claro tipo

Pedras Salgadas. Dim: L=50cm x C=100cm x E=25cm

Lageado de Granito de acordo

com o existente

Rampas em Duplo Lageado de Granito Cinza Claro tipo

Pedras Salgadas. Dim: L=50cm x C=100cm x E=25cm

Passadeiras em Duplo Lageado de Granito Cinza Claro tipo

Pedras Salgadas. Dim: L=40cm x C=100cm x E=25cm

Guias em 3 Fiadas de Cubo de Granito Cinza Claro

tipo Pedras Salgadas. Dim: 10 x 10cm

01

01
Número de Desenho

Número de Folha

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES

Planta de Implantação

Escala 1/500 (A3)

Concurso de Ideias para Requalificaçã e Valorização Paisagística do Km 0 da Estrada Nacional nº2 e Envolvente
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CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES

Planta Vermelhos e Amarelos

Escala 1/200 (A3) 0201

01
Número de Desenho

Número de Folha
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A Manter

A Demolir

A Construir
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Cubos de Granito Cinza Antracite,

tipo Cinza Favaco Dim: 10cm x10cm

Guias em Duplo Lageado de Granito Cinza Claro tipo

Pedras Salgadas. Dim: L=50cm x C=100cm x E=25cm

Rampas em Duplo Lageado de Granito Cinza Claro tipo

Pedras Salgadas. Dim: L=50cm x C=100cm x E=25cm

Passadeiras em Duplo Lageado de Granito Cinza Claro tipo

Pedras Salgadas. Dim: L=40cm x C=100cm x E=25cm

Guias em 3 Fiadas de Cubo de Granito Cinza Claro

tipo Pedras Salgadas. Dim: 10 x 10cm

Ilhéus em Betão branco liso com impregnação

hidrorepelente incolor, invisível e anti-grafittis, á

base de siloxanos do tipo Sikagard 700 S da Sika

ou equivalente, delimitadas por guias de Granito

Cinza Claro tipo Pedras Salgadas.

Passeio em Lageado de Granito

de acordo com o existente

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES

Planta

Escala 1/200 (A3) 0301

01
Número de Desenho

Número de Folha

Concurso de Ideias para Requalificaçã e Valorização Paisagística do Km 0 da Estrada Nacional nº2 e Envolvente

Betão branco liso com impregnação

hidrorepelente incolor, invisível e

anti-grafittis, á base de siloxanos do

tipo Sikagard 700 S da Sika ou

equivalente

60% de microcubos de granito cinza

antracite_tipo cinza Favaco,

pontilhado com 40% de microcubos

de calcário rijo branco

Dim: 5x5cm

Lancis curvos de granito cinza claro

tipo Pedras Salgadas

Dim: C=60cm x L=20cm x A=40cm

Plinto em tubo de aço inox aisi 316

murçado, com 580mm de secção e

1510mm de altura

Marco KM_0 em Mármore Estremoz

Raios_Faixas convergentes em chapa

de aço inox com esp.=10mmx150mm

com as letras gravadas em

baixo-relevo, com os nomes de cada

município atravessado pela EN2.

Betão colorido negro tipo Unicolorido

da Unibetão/Secil

Soleiras em betão branco com

700mm de largura, a guarncer o

pavimento nos 3 vãos de passagem
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Alçado Sul

Esc. 1/200

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES

Alçados

Escala 1/200 (A3) 0401

01
Número de Desenho

Número de Folha
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Alçado Norte

Esc. 1/200
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Alçado Poente

Esc. 1/200

03
Alçado Nascente

Esc. 1/200
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Rotunda Faixa de RodagemFaixa de Rodagem

Rotunda Faixa de RodagemFaixa de Rodagem

Rotunda RotundaFaixa de RodagemFaixa de Rodagem
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Cubos de Granito Cinza Antracite,

tipo Cinza Favaco Dim: 10cm x10cm

Guias em 3 Fiadas de Cubo de Granito Cinza Claro

tipo Pedras Salgadas. Dim: 10 x 10cm

Ilhéus em Betão branco liso com impregnação

hidrorepelente incolor, invisível e anti-grafittis, á

base de siloxanos do tipo Sikagard 700 S da Sika

ou equivalente, delimitadas por guias de Granito

Cinza Claro tipo Pedras Salgadas.

Passeio em Lageado de Granito

de acordo com o existente

Betão branco liso com impregnação

hidrorepelente incolor, invisível e

anti-grafittis, á base de siloxanos do

tipo Sikagard 700 S da Sika ou

equivalente

60% de microcubos de granito cinza

antracite_tipo cinza Favaco,

pontilhado com 40% de microcubos

de calcário rijo branco

Dim: 5x5cm

Lancis curvos de granito cinza claro

tipo Pedras Salgadas

Dim: C=60cm x L=20cm x A=40cm

Plinto em tubo de aço inox aisi 316

murçado, com 580mm de secção e

1510mm de altura

Marco KM_0 em Mármore Estremoz

Raios_Faixas convergentes em chapa

de aço inox com esp.=10mmx150mm

com as letras gravadas em

baixo-relevo, com os nomes de cada

município atravessado pela EN2.

Betão colorido negro tipo Unicolorido

da Unibetão/Secil

Soleiras em betão branco com

700mm de largura, a guarncer o

pavimento nos 3 vãos de passagem
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Cubos de Granito Cinza Antracite,

tipo Cinza Favaco Dim: 10cm x10cm

Guias em 3 Fiadas de Cubo de Granito Cinza Claro

tipo Pedras Salgadas. Dim: 10 x 10cm

Betão branco liso com impregnação

hidrorepelente incolor, invisível e

anti-grafittis, á base de siloxanos do

tipo Sikagard 700 S da Sika ou

equivalente

60% de microcubos de granito cinza

antracite_tipo cinza Favaco,

pontilhado com 40% de microcubos

de calcário rijo branco

Dim: 5x5cm

Lancis curvos de granito cinza claro

tipo Pedras Salgadas

Dim: C=60cm x L=20cm x A=40cm

Plinto em tubo de aço inox aisi 316

murçado, com 580mm de secção e

1510mm de altura

Marco KM_0 em Mármore Estremoz

Raios_Faixas convergentes em chapa

de aço inox com esp.=10mmx150mm

com as letras gravadas em

baixo-relevo, com os nomes de cada

município atravessado pela EN2.

Betão colorido negro tipo Unicolorido

da Unibetão/Secil

Soleiras em betão branco com

700mm de largura, a guarncer o

pavimento nos 3 vãos de passagem
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60% de microcubos de granito cinza

antracite_tipo cinza Favaco, pontilhado com

40% de microcubos de calcário rijo branco

Dim: 5x5cm

Lancis curvos de granito cinza claro

tipo Pedras Salgadas

Dim: C=60cm x L=20cm x A=40cm

Plinto em tubo de aço inox aisi 316

murçado, com 580mm de secção e

1510mm de altura

Marco KM_0 em Mármore Estremoz

Raios_Faixas convergentes em chapa de aço

inox com esp.=10mmx150mm com as letras

gravadas em baixo-relevo, com os nomes de

cada município atravessado pela EN2.

Betão branco liso com impregnação

hidrorepelente incolor, invisível e

anti-grafittis, á base de siloxanos do tipo

Sikagard 700 S da Sika ou equivalente

Soleiras em betão branco com

700mm de largura, a guarncer o

pavimento nos 3 vãos de passagem

Betão colorido negro tipo

Unicolorido da Unibetão/Secil
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ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 

1- Pavimentações: 90 000€ 

2- Monumento_Rotunda: 30 000€ 

3- Drenagem de Águas Pluviais e Serviços Afectados em outras Redes: 9 000€ 

4- Equipamentos de Sinalização e Segurança: 3 000€ 

5- Requalificação da Iluminação Pública Existente e Iluminação Decorativa do Monumento: 36 000€ 

 

TOTAL = 1+2+3+4+5= 90 000€ + 30 000€ + 9 000€ + 3 000€ + 36 000= 168 000€   

(CENTO E SESSENTA E OITO MIL EUROS) 

 
 
  

Chaves, 25 de Abril de 2021 

 


