
  Requalificação Paisagística da Cobertura do Museu das Termas de Chaves .     

Jardim de Aur (Faces da mesma Moeda) 

A nossa proposta de intervenção na praça, que serve de cobertura ao Museu das Termas Romanas, visa 

preocupações de natureza estética, de enquadramento paisagístico de modo a aliviar o excesso de pedra 

nos pavimentos no largo do Arrabalde amenizando-os com espaços verdes e de flores e ainda a 

valorização histórica e simbólica do local. 

Acrescentamos a sugestão de criação da praceta da justiça entre o alçado lateral esquerdo do palácio da 

justiça e a antiga estalagem Santiago e ainda alterações dos alçados e escadas do museu. 

Desde sempre, que os estudiosos da História de Chaves valorizaram a presença romana e a 

romanização, sendo recorrente a indiferença pelo estudo da presença celta e de outros povos antigos, 

que há séculos habitavam o noroeste peninsular tendo precedendo aqueles. 

Talvez tenha contribuído para essa indiferença a ausência de fontes documentais que vão além das 

construções megalíticas dos castros, muitos deles desaparecidos e ou negligenciados e de raras 

evidências epigráficas e artísticas. 

Na sua obra Por Aquas Flavias, Carvalho Martins deu particular importância ao estudo da presença 

celta em Chaves tendo demonstrado com base no estudo de vários historiadores, que antes da chegada 

dos romanos, aqui viveram os celtas e os celtiberos que habitavam as montanhas em aldeamentos 

castrejos. Tratava-se de povos que se dedicavam, sobretudo à pastorícia além da arte e do pensamento 

e do fabrico de peças de grande valor simbólico e artístico; povos guerreiros, os celtas nunca organizados 

em torno de um império em sentido clássico, unia-os a cultura, a sabedoria dos sacerdotes, filósofos 

espiritualistas e teólogos druidas.                                                

Tinham como festas anuais, o Samain de 31 de Outubro para 1 de Novembro, correspondente à 

passagem do ano no calendário celta e ao dia dos mortos que a Igreja católica substituiu respetivamente 

pelo dia de Todos os Santos e o dos Fiéis defuntos; a outra festa importante era a de Beltane que 

decorria no fim de Abril com forte ligação à natureza e à Primavera. 

Acreditamos que a feira dos Santos de Chaves tenha as suas raízes mais profundas na festa do Samain, 

facto que merecia a devida investigação pela similitude das características de ambos os eventos. 

Simbióticos com a natureza, os celtas prezavam as plantas medicinais a que atribuíam virtudes sagradas. 

Observando o edifício do Museu das Termas Romanas sugerimos que o olhemos como se fosse uma 

moeda com as duas faces mais impressivas da História de Chaves. 

Na parte inferior da cobertura, onde decorre a oportuna musealização do espaço, fica representada a 

romanização e a consagração histórica de Chaves (Ad aquas) como cidade da água. 



Na parte de cima propomos que se dê destaque à outra face da moeda com a construção de um jardim 

celta; espaços relvados com canteiros com as plantas de culto e a estátua em pedra de um guerreiro 

celta, que se possa observar a partir do espaço envolvente. 

A título de exemplo, eram plantas de culto para os celtas: roseira, arruda, calêndula, trevo de quatro 

folhas, tomilho, manjerona, louro, hortelã brava e camomila todas adaptáveis ao jardim. Valerá a pena dar 

a conhecer no jardim o significado que os celtas lhe atribuíam por meio de placas informativas. 

Na parte debaixo do edifício, mais concretamente no passeio inferior, deverão ser colocadas árvores de 

culto dos celtas: o teixo e o carvalho uma vez que na cobertura do museu não podem ser plantadas. 

Com elemento decorativo sugerimos a construção de uma pérgola ou pérgula coberta por uma variedade 

adequada de roseiras, planta sagrada para os celtas, com bancos que permitam ali permanecer e 

desfrutar do espaço como local de encontro e lazer. 

A pérgola terá a função estética de elevar visualmente o jardim de modo a que não seja uma cobertura 

plana acima da praça. 

Os bancos, sugerimos que sejam as pequenas elevações de ventilação que, dessa forma passarão a 

fazer parte integrante da pérgola. 

Sugerimos, conforme documenta a nossa proposta, a transformação da escada de acesso à cobertura 

tornando-a mais segura com a colocação de corrimãos e o alargamento dos degraus. Sugerimos ainda a 

substituição do varandim que ladeia o edifício por um outro com a mesma altura em vidro transparente de 

modo a aliviar a sua volumetria e a valorizar o palácio da justiça. Toda a estrutura envidraçada poderá ser 

decorada com baixo relevos que retratem elementos da cultura romana e celta.  

Procuramos valorizar este jardim de História como espaço de lazer e agora onde os cidadãos possam 

permanecer e conviver. 

As escadas de acesso à cobertura deverão ser o acesso principal ao tribunal, com um percurso principal 

em pedra típica celta, com desenhos de culto a saber: 

Teixo (árvore da vida e da morte desenhada em pedra; 

Obs: Há desde sempre cedros nos cemitérios em substituição do teixo). 

Carvalho, símbolo da foça moral e cívica e da robustez (do latim rubor) e ainda símbolo da proteção da 

natureza, das tempestades e relação com as divindades, além de ser símbolo da justiça. 

Mandala: símbolos da igualdade de essências e da interconexão de toda a vida como sendo proveniente 

de uma coisa só; símbolo de unidade física e espiritual. 



Estas representações serão desenhadas em pedrinhas que os celtas usavam sobre o passadiço que vai 

da escada de entrada no jardim e termina no palácio da justiça. 

Os percursos secundários, resultante de alinhamentos à escala da cidade, dão acesso às zonas de 

permanência. Estas zonas resultam do aproveitamento/transformação dos respiros existentes do museu 

para bancos, com a colocação de vidros inclinados a servir de encosto, acompanhados de um canteiro 

adjacente, diminuindo assim o seu impacto. A pérgola, estrategicamente colocada, servirá como espaço 

de convívio. A colocação da estátua de um Guerreiro Celta, no seguimento das escadas principais, sobre 

o primeiro respiro, funciona como pedestal, é vista de todos os pontos da envolvência. 

Para este jardim celta, do qual deverão constar algumas placas informativas sobre esta cultura, 

demonstrativas da nossa história ancestral, propomos a designação JARDIM DE AUR. 

Ainda segundo Carvalho Martins AUR na língua celta significa cidade ou terra da água que os romanos 

latinizaram para AD ÁQUAS. 

Nas faces da mesma moeda encontraremos os dois nomes de Chaves: AUR - AD AQUAS cujo 

significado era o mesmo repristinando dez séculos de história. 

Avisadamente, o Doutor Mário Carneiro defendia que o nome da cidade provinha da água. 

Numa perspetiva de candidatura, que tarda, de Chaves a Património Mundial da Unesco não deveremos 

perder uma oportunidade de valorização da História da cidade com mais de trinta séculos. 

Não foram os romanos que fizeram de Chaves a cidade da água mas sim os celtas que há séculos a 

utilizavam com fins medicinais. 

Séculos antes de ser AD AQUAS, mais tarde Aquae Flaviae, Chaves era AUR. 

Um desafio: Chaves deveria desenvolver uma estratégia no sentido de ser considerada a capital Ibérica 

da água; razões históricas não faltam. 

Praceta da Justiça: 

Como forma de enriquecimento da envolvente do Jardim de Aur, propomos a criação da praceta da 

justiça no espaço já indicado colocando ao centro a estátua de Levy Maria Jordão, jurista que esteve 

ligado à abolição da pena de morte em Portugal. 

Lembramos que a estátua em bronze é da autoria do escultor António Duarte (1912 - 1988) representante 

da segunda geração de artistas modernistas portuguesas segundo a classificação de José Augusto 

França. 
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Requalificação Paisagística da Cobertura do Museu das Termas de Chaves 

 

 

A presente estimativa orçamental refere-se à obra de Requalificação Paisagística da Cobertura 

do Museu das Termas de Chaves, em razão da proposta de intervenção e que monta na quantia 

de: 

 

 

150 000,00 Euros (cento e cinquenta mil euros) 

 


