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N2Km0 
CONCURSO DE IDEIAS  

REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO KM. 0 DA ESTRADA NACIONAL N.º 2  

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

Quando falamos de espaço público, um determinado estado constatável corresponde, em cada momento, 

ao resultado concreto, físico, dinamicamente equilibrado, da interacção e conjugação de um conjunto 

vasto de factores, de pequenas ou grandes acções, todas elas relevantes e significativas.  

 

O valor urbano de um determinado lugar pode ser avaliado em termos do desvio relativamente a um 

estado de equilíbrio optimizado que corresponde à adequação plena entre o seu potencial, original e 

adquirido, e a ocupação presente. 

 

A formulação de uma proposta de intervenção e gestão de um qualquer espaço público urbano implica 

um conhecimento sustentado do sítio, da sua história e evolução e da sua dinâmica, das circunstâncias de 

valor determinantes para a conformação do estado actual, das circunstâncias de conflitualidade que 

corporizam as mais significativas ameaças ao equilíbrio pretendido. Implica, também, a reflexão sobre as 

oportunidades que se oferecem e os estrangulamentos que se opõem à expressão eficaz e produtiva 

dessa potencialidade. 

 

O espaço de directa influência do Marco Km 0 da EN2 extravasa, em dimensão simbólica e funcional, a 

sua dimensão física e, em muito, a sua qualidade urbana. É a discussão desta aparente discrepância, e a 

respectiva formulação de propostas de intervenção, que o presente concurso coloca em jogo e a que o 

exercício projectual que vos apresentamos pretende dar resposta com significado expressivo, criativa e 

realista, tecnicamente suportada e perfeitamente concretizável, em valor de investimento e em 

simplicidade da obra. 

 

Da interpretação atenta do estado actual da área de intervenção relevam um conjunto de características 

que reputamos determinantes para a resolução do exercício e que se podem listar sucintamente, aqui em 

baixo. 

 

A aproximação a partir da N2 (sudoeste) bem como o interior da área de trabalho, beneficiam da presença 

excepcional das massas arbóreas do ‘Jardim Público’ e do jardim do palacete que lhe é fronteiro. Na 

mesma aproximação, o plano de fachadas do casario alinhado pela Av. Cândido de Sotto Mayor 
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corresponde, também, a uma presença positiva pela consistência imagética reforçada na dignidade da 

alvenaria de granito: o sítio é espacialmente definido de forma clara, valorizadora e diversa. 

 

Entrando nessa mesma avenida, é sensível a imediata transição para um núcleo consolidado, com o peso 

da história e o forte carácter flaviense – prosseguindo explora-se a continuidade pedonal assegurada pela 

Ponte de Trajano até ao centro da cidade – exacto contrário de tudo o que fica para trás, cidade difusa, 

pontualmente irresolvida, rural e urbano convivendo intricadamente: o espaço da intervenção é uma 

porta urbana da cidade histórica. 

 

A presença, ainda que breve, no espaço da rotunda faz ressaltar uma conflitualidade evidente entre a 

funcionalidade viária, particularmente nos movimentos de trânsito pesado entre a Av. Dom João I e a Av. 

Engº Duarte Pacheco (a ligação a Espanha), e as dinâmicas pedonais – as pessoas a pé tendem a usar o 

espaço em atravessamento pela distância mais curta, passando pela ilha central (!), sem atender ao 

ordenamento imposto pelas passadeiras. Esta circunstância é enfatizada pela utilização celebrativa da 

rotunda, em que os ‘peregrinos’, ou os simples turistas, acedem e permanecem na ilha central para aí 

tocarem no marco Km0, assinalarem, em grupo ou a solo, a partida ou a chegada do seu trajecto e 

registarem o momento em fotografia. Ambas as circunstâncias são focos de conflitualidade e, 

consequentemente, de insegurança rodoviária: o metabolismo pedonal da área de estudo tem de ser 

regrado. 

 

A configuração actual da rotunda, com a colocação do marco N2-0 no centro da ilha central parece 

manifestamente desajustada porque, ao funcionar como elemento de atracção, induz circunstâncias 

potenciadoras de conflitualidade peão-automóvel mas, também, porque a intenção celebrativa e 

referencial se perde na evidente desproporção entre a dimensão simbólica e a dimensão física da peça, 

entre a escala da peça e a escala rodoviária do sítio urbano, pequeno paralelepípedo cercado, por todos 

os lados, (e ocultado) por sinais D4. Junte-se a observação de uma incongruência técnica e histórica: a 

colocação dos marcos quilométricos dá-se à direita da via, no sentido da contagem, estando presente, 

nesta equipa de projecto, a memória da anterior posição, junto ao murete do Jardim Público, 

precisamente marcando o início da distância contabilizada: a remoção do marco N2-0 da ilha central da 

rotunda parece corresponder ao mais elementar bom senso. 

 

Ponderado o conjunto de circunstâncias atrás enunciadas que definem a condição do sítio e, na nossa 

abordagem, a essência do problema, construiu-se a proposta projectual que vos levamos, a qual pode ser 

descrita, enfatizando os seus aspectos mais relevantes por resposta ao quadro de diagnóstico 

interpretativo atrás registado, da seguinte forma: 

 

‘PORTA URBANA’ DA CIDADE HISTÓRICA. Transformando o troço da Av. Cândido Sotto Mayor, entre o 

prato da rotunda e o entroncamento com a Av. José Timóteo Montalvão Machado, através de 
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pavimentação fortemente contrastante, lajeado de peças rectangulares de dimensões diversas a que 

chamamos ‘calçada romana’, em superfície sobreelevada para o nível dos passeios e a que se acede por 

lancis rampeados. Induz a imediata redução de velocidade, marca a entrada ou aproximação a espaço 

partilhado com prevalência pedonal e assinala o início do eixo pedonal/ciclável que leva ao rio e ao centro 

histórico da cidade, através da Ponte de Trajano. 

 

NOVO MARCO N2-0: ‘TOTÉMICO’ – REFERENCIAL – CELEBRATIVO. O estabelecimento deste espaço de 

‘porta urbana’ permite condições de acalmia de tráfego propícias para a criação de um verdadeiro espaço 

de estar, celebrativo, centrado no marco N2-0, o que se faz através da relocalização do marco original em 

implantação conjunta com um Novo Marco, dimensionalmente adequado ao seu estatuto de peça 

referencial na paisagem, de certa forma evocando ironicamente os totems colunares usados em cultos 

tribais, porque é de um verdadeiro culto que se trata! O nosso Novo Marco N2-0, para além do 

desempenho referencial-escultórico, oferece água, em três bicas e em nebulizadores que emitem do 

topo, contribuindo para a amenização micro-climática e para a constituição de um lugar confortável e 

icónico, protegido do tráfego rodoviário. 

 

NÚCLEO DIDÁCTICO-CÉNICO DE ÁGUA RECUPERADA. O artifício formal da deslocação do marco original 

para a proximidade da sua localização original, na lateral da via, faz-se num contexto temático relacionado 

com a Água, sempre presente em Chaves, neste caso o da recuperação de pluviais. A repavimentação da 

nova rotunda-praça faz a união entre o círculo da ilha central e o ilhéu deflector agora transformado para 

acolher o(s) marco(s) numa forma planificada que evoca uma gota de água. O núcleo do(s) marco(s) e a 

nova ilha central, agora ocupada por um volume cilíndrico de granito coberto com lâmina de água, 

assentam sobre cisternas subterrâneas para as quais são encaminhadas as águas pluviais que se colectam 

a partir dos tubos de queda de drenagem das coberturas dos edifícios adjacentes. Para além do sentido 

também aqui simbólico e, ainda, didáctico da recolha e aproveitamento de águas drenadas, prevalece um 

racional prático de utilização destes volumes para a irrigação das novas zonas verdes e para a alimentação 

dos nebulizadores de chão na nova estadia criada. As novas zonas verdes, ocupando o espaço dos ilhéus 

deflectores sul e nordeste, terão maciços arbustivos rústicos e exuberantes de ‘transmontaneidade’ que 

contribuem, juntamente com a nova taça da rotunda, para anular as stepping stones que, agora, permitem 

um atravessamento pedonal desregrado.  

 

 

É com muito entusiasmo que vos levamos esta proposta que, estamos convictos, contribui para a 

resolução cabal do problema apresentado e permite a criação de um novo espaço urbano de grande 

significado e expressividade. 
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Calçada mista de granito
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de vista
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N2Km0 
Estimativa Orçamental 

 

 

  descrição geral e materiais quantidades un custo unitário valor 

      
1 

Demolições e desmontes, incluíndo transporte a vazadouro 
licenciado ou a armazenagem a indicar pela CMCh     

1.1 Desmonte, na ilha central da rotunda e nos ilhéus 
deflectores, de calçada de granito cubo 5, para posterior 
reaproveitamento em obra 159 m2 2 318 

1.2 

Demolição de lancil rampeado de betão, nos delimitadores 
da porção galgável da ilha central e dos ilhéus deflectores 105 ml 1.2 126 

1.3 

Desmonte de lancis de granito no passeio do lado NE da Rua 
Cândido de Sotto Mayor, nos troços de acesso de veículos 11 ml 3 33 

1.4  
Fresagem/demolição da camada de desgaste de 
betuminoso asfáltico nos troços indicados no prato da 
rotunda e na Rua Cândido de Sotto Mayor 250 m2 1.5 375 

1.5 Desmonte de sinalização vertical na ilha central 3 un 15 45 
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1.5 Desmonte de sinalização direccional no ilhéu deflector da 
Rua Cândico de Sotto Mayor, para posterior relocalização 
em obra 1 un 40 40 

                               937.00 €  

2 Movimentos de terras     
2.1 

Escavação em terreno de qualquer natureza, numa 
profundidade máxima de 5 m, para abertura de 'poços' para 
implantação de cisternas enterradas e orgãos anexos 236.5 m3 10 2365 

2.2 

Escavação em terreno de qualquer natureza, numa 
profundidade média de 50cm, nos ilhéus deflectores sul e 
nascente, para instalação de zonas verdes 23 m3 13 299 

                           2,664.00 €  

3 Nova Ilha Central e Novo Marco     
3.1 

Cisternas enterradas em betão armado, incluíndo todos os 
dispositivos hidráulicos, bombagens, filtragens, …     

3.1.1 sob a ilha central (capacidade aprox. 150 m3) 1 vg 8000 8000 

3.1.2 sob o novo marco (capacidade aprox. 60 m3) 1 vg 4500 4500 
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3.2 

Taça e elemento de água na ilha central, com diâmetro de 
690cm e altura de 120cm, composta por estrutura em betão 
armado, revestimento dos paramentos verticais com lajes 
de granito amarelo com 3cm de espessura, capeamento do 
rebordo e taça central na mesma pedra, em lajes de 8cm de 
espessura. Todos os dispositivos hidráulicos incluídos 1 vg 38000 38000 

3.3 

Novo Marco Referencial, peça parelipipédica com altura de 
550cm e base de 100X50cm, composta por estrutura em 
betão armado pintado, três bicas de água potável com 
botoneira, três pontos emissores de nebulização, no terço 
mais alto da peça, e cinco pontos emissores de nebulização 
no pavimento adjavente, associados a sensor de 
movimento, placas emergentes em material compósito ou 
em metal pintado com os dizeres 'N2' e '0'. Taça da base, 
concâva, composta por pavimentação em lajes de granito 
amarelo com 8cm de espessura sobre base de betão. Todos 
os sistemas hidráulicos, nomeademente de adução de água 
potável para as bicas incluídos. 1 vg 18000 18000 

                         68,500.00 €  

4 Pavimentações e Remates     
4.1  Calçada mista de granito amarelo cubo 11, 'salpicada' de 

cubos de ardósia verde, com capacidade para trânsito 
pesado. 70 m2 55 3850 
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4.2 Remates entre a pavimentação do artº anterior e o 
betuminoso asfáltico existente, com cutelo de aço cor-ten 
10mm de espessura 15cm de altura, assente em maciço de 
fundação em betão. 22 ml 40 880 

4.3 

Integração de elementos cubos de ardósia verde na calçada 
de granito existente na coroa galgável da ilha central. 46 m2 10 460 

4.4 

Lancil de granito amarelo, rampeado, com 40cm de vista, na 
delimitação da coroa galgável da ilha central e dos ilhéus 
deflectores NE e S, sobre maciço de fundação em betão. 105 ml 70 7350 

4.5 

Idem, na delimitação das pavimentações no prato da 
rotunda e as pavimentações do troço inicial da Rua Cândido 
de Sotto Mayor e destas com o entroncamento da Rua Dr. 
José Timóteo Montalvão Machado. 28 ml 70 1960 

4.6 Idem, com face vertical não rampeada, na continuidade do 
anterior, delimitando o ilhéu deflector da Rua Cândico de 
Sotto Mayor. 8 ml 60 480 

4.7 Calçada mista de granito amarelo cubo 5 anteriormente 
desmontado, 'salpicada' com cubos de ardósia verde da 
mesma dimensão, no ilhéu deflector da Rua Cândido de 
Sotto Mayor. 43 m2 15 645 

4.8 Delimitação do pavimento do artº anterior com guia de 
granito amarelo, à face, com 15cm de vista, assente em 
maciço de fundação de betão. 35 ml 35 1225 
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4.9 

Calçada 'romana' composta por lajes e lajetas de de granito 
amarelo, de forma rectangular e de dimensões várias, 
assentes em areia com traço de cimento e sobre as bases e 
sub-bases do pavimento de betuminoso asfáltico 
anteriormente fresado. 180 m2 100 18000 

4.10 Faixas de calçada de granito amarelo cubo 11, sobre maciço 
de betão, em definição de passadeira de peões junto ao 
entrocamento com a Rua Dr. José Timóteo Montalvão 
Machado. 14 m2 60 840 

4.11 

Alteamento com aproveitamento dos lancis existentes e/ou 
implantação de troços novos de lancil de granito idêntico ao 
existente na delimitação do passeio NE da Rua Cândido de 
Sotto Mayor, nos acessos de veículos. 11 ml 40 440 

                         36,130.00 €  

5 Zonas verdes     
5.1 

Colocação nos ilhéus deflectores sul e nascente de 
composto de plantação, numa espessura média de 50cm. 22.5 m3 25 562.5 

5.2 

Instalação de sistema de rega automática nos ilhéus  do artº 
anterior e na faixa de protecção do passeio SE, composto 
por linhas de gotejadores auto-compensantes, sob camada 
de mulch,  incluíndo todos os dispositivos de segurança, 
automatização e comando. 73 m2 15 1095 

5.3 Fornecimento e plantação de arbustos do elenco indicado 
em projecto. 73 m2 35 2555 
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5.4 Manutenção de zonas verdes durante o período de garantia 
de um ano. 12 mês 18.3 219 

                           4,431.50 €  

6 

Drenagem, Colecção e Utilização de Pluviais incluíndo 
abertura e tapamento de valas em terreno de qualquer 
natureza, protecção das tubagens e todas as ligações.     

6.1  

Instalação de colectores de recolha dos tubos de queda dos 
edifícios adjacentes, sob passeio existente. 53 ml 20 1060 

6.2  Instalação de ligação dos anteriores às cisternas enterradas, 
sob a via. 17 ml 40 680 

6.3 Instalação de tubagem de comunicação entre cisternas 
enterradas. 10 ml 40 400 

6.4 Instalação de tubagem de alimentação da rede de rega dos 
novos canteiros. 36 ml 40 1440 

6.5 Sobre-elevação / adaptação de sumidouros e caixas 
existentes. 7 un 100 700 

                           4,280.00 €  

7 Iluminação Decorativa     
7.1 Linhas de luz contínua sob o rebordo perimetral da taça de 

água da ilha central, do tipo 'Vaya - Color Kinetics' ou 
equivalente. 1 vg 2200 2200 

7.2 

Projectores de pavimento para iluminação referencial dos 
marcos Km 0, do tipo 'UniIn-ground BBP343 LED1800/WW 
18W 20D 100-240V - Philips' ou equivalente e luminária 
equipada com leds, no interior do Novo Marco, de modo a 
realçar à contraluz os dizeres N2 – 0' 1 vg 1600 1600 
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7.3 Quadro eléctrico e comunicações eléctricas. 1 vg 3000 3000 

                           6,800.00 €  

      

      

   Total Total                52,578.50 €  

      

   Com 20% erros e omissões                63,094.20 €  
 


