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INTRODUÇÃO  

O documento que se apresenta diz respeito ao concurso de ideias para a Requalificação 

Paisagística da Cobertura do Museu das Termas Romanas de Chaves, local inserido no 

coração da Cidade de Chaves no antigo Largo do Arrabalde.  Este resulta da necessidade 

de reforçar a sua identidade como praça e espaço de estar, lazer e conviver, e ao mesmo 

tempo, garantir a melhoria da salubridade interior do Museu das Termas.  

ENQUADRAMENTO   

Implantado no centro da cidade o antigo largo do Arrabalde, outrora local de comercio 

e de reunião da população, ao longo dos anos, a história do seu passado Romano foi 

acompanhando e condicionando a sua evolução com as sucessivas intervenções que se 

realizaram no tempo.  

Desde a descoberta arqueológicas das antigas termas romanas que ali se descobriram, 

levou à criação de um espaço museológico que pretende eternizar o património 

histórico Romano, que faz da Cidade de Chaves/Aquae Flaviae, um local de referência 

para o estudo da evolução cultural da outrora Vila Medieval da Época Romana.  

 

Figura 1- Localização da área a intervencionar 
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PROPOSTA  

A nova proposta mantém as acessibilidades ao interior da praça nos quadrantes atuais 

de acesso à mesma, garantindo a nordeste o acesso a pessoas com mobilidade 

condicionada, assumindo de nível a plataforma da praça com o passeio, sendo este 

igualmente o acesso lateral (a norte) mais amigável ao edifício do Tribunal.  A proposta 

assenta na criação de um eixo central desde a escadaria mais extensa a poente, com o 

tribunal como pano de fundo, centralizando (no local atual) a estátua de homenagem 

ao Doutor Levy Maria Jordão.  

Os elementos de betão existentes (banco/ventilação do museu) mantêm o seu 

posicionamento atual, não alterando a sua função atual, o que proporciona através da 

sua métrica no espaço, pequenas áreas de estadia promovendo ritmo ao espaço central. 

A área de relvado elevado para recreio ativo promove amplitude na zona central da 

praça, assim como um melhor enquadramento do edifício do tribunal, que pela sua 

arquitetura apresenta-se de um rigor e métrica tradicional para a sua função. 

Ladeando o corredor central serão construídos uns contentores em aço corten 

remetendo a sua forma e disposição, para o reticulado das antigas muralhas da cidade, 

com 1 metro de altura para colocação de vegetação arbórea de porte baixo, que será 

mantida através de técnicas de topiária (bola), traduz ao espaço o rigor do desenho 

neste caso aplicado na vegetação, que do lado do relvado se assume embutidas no 

banco em betão que perfaz todo o perímetro das áreas de relvado. 

A construção de dois tipos de pergola em “T” com a aplicação de um cabo de aço que 

fará tensão  ao suporte da estrutura em aço, junto da rua a norte da praça, promove um 

apoio ao crescimento da vegetação trepadeira do tipo “Wisteria floribunda” e/ou 

“Parthenocissus triscupidata”, ambas de folha caduca, que em conjunto com a estrutura 

trará à zona de circulação da rua (passeio/zona de estadia) o sombreamento necessário, 

promovendo maior conforto na circulação/estadia, nomeadamente durante a época 

estival. A segunda pergola está no interior da praça, em local mais intimista, onde serão 

igualmente criadas pequenas áreas de lazer passivo e resguardado, onde a este 

elemento construído, igualmente em aço corten (estrutura de suporte igual à primeira 

versão), realizada no seu perímetro em ferro, com a aplicação de réguas de madeira 
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termo modificada (para reduzir a manutenção) que promoverá um sombreamento 

constante ao longo do corredor de circulação, assim como em todas as zonas de estadia. 

Por detrás destas zonas de estadia promove-se a criação de uns contentores em aço 

corten (promovendo a reutilização das antigas floreiras já existentes), para criar 

condições à introdução de um perfil de solo que suporte a introdução de vegetação 

arbórea e arbustiva de porte maior, introduzindo plantas do tipo aromáticas como 

Lavandulas angustifolias ‘hidecote’, Rosmarinus officinalis Prostratus, assim como na 

introdução de herbáceas ornamentais do tipo Stipa tenuissima ‘Pony tails’.  

O banco que promove a volumetria ao espaço será em betão branco, igual ao existente 

(ventilação), propondo-se um pavimento em lajetas bujardadas de pedra granítica 

(80x80cm), como pavimento corrido em toda a praça, percorrendo igualmente as 

escadas que lhe servem de apoio, ligando o material com o granito da calçada aplicado 

no passeio, assumindo-se como um elemento nobre e duradouro característico de uma 

praça central.  

Os elementos vegetais propostos, deverão ter em conta a perfil de solo condicionado 

nos diferentes espaços propostos, aplicando plantas de cobrimento do solo do tipo vinca 

minor, junto da pergola 1 (no limite norte) assim como na introdução das trepadeiras 

que terão um perfil de solo menor, mas terão uma considerável área para poderem 

estender o seu sistema radicular, sendo o revestimento do solo realizado por um manto 

de gravilhas de cor branca para redução da manutenção.As árvores propostas nos 

contentores laterais à ventilação do museu (existentes), propõe-se a aplicação de um 

alinhamento de Betulas celtiberica, ao centro da praça propõe-se a aplicação de 

vegetação arbórea do tipo Tilia cordata  var. ‘lico’ para ser mantida em regime de 

topiária (bola), somando a aplicação no plano de fundo de Prunus cerasifera 

atropurpurea que pela sua coloração e avermelhada na folhagem e uma floração 

primaveril exuberante, farão deste local um atrativo para a biodiversidade. 

NOTA CONCLUSIVA 

Conclui-se que proposta que presente proposta se apresenta como uma solução sóbria, 

contemporânea, dando resposta ao programa definido, assim como de fácil execução e 

adaptação as condicionantes e exigências do local. 
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CONCURSO DE IDEIAS- REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA COBERTURA DO MUSEU DAS 
TERMAS DE CHAVES 

 

CUSTO ESTIMADO DA OBRA 

CODIGO DESIGNAÇÃO UN QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS 

1 PAVIMENTOS         

1.1 Pavimento em Lajeado de Granito m² 925,00                   50,00 €          46 250,00 €  

1.2 Escadas em Lajeado de Granito m² 92,00                   95,00 €            8 740,00 €  

2 ESTRUTURA CONSTRUÍDAS         

2.1 Floreira em aço corten, h. 0,85m ml 79,00           200,00 €      15 800,00 €  

2.2 Floreira em betão, h. 0,50m ml 210,60           130,00 €      27 378,00 €  

2.3 Bancos em aço corten, 3,50x0,50x0,50m un. 4,00           175,00 €           700,00 €  

2.4 Pergola em Aço corten m² 150,00           250,00 €      37 500,00 €  

2.4.1 Tubular de Aço corten, 7,40 ml un. 26 un     

2.4.2 Tubular de Aço corten, 30,95 ml un. 1 un     

2.4.3 Tubular de Aço corten, 11,00 ml un. 3 un     

2.5 Pergola em Aço corten e Madeira Termo m² 157,00           325,00 €      51 025,00 €  

2.5.1 Tubular de Aço corten, 7,40 ml un. 14,00     

2.5.2 Estrutura em ripado de madeira un. 150,00     

2.6 Floreira em aço corten, 1,40x1,40x1,00 un. 12,00             1 000,00 €          12 000,00 €  

2.7 Floreira em aço corten (existentes) un. 14,00                         -   €                        -   €  

2.8 Papeleiras un. 5,00                450,00 €            2 250,00 €  

2.9 Iluminação vg. 1,00           20 000,00 €          20 000,00 €  

AJARDINAMENTO DE ESPAÇOS VERDES 

3 SOLO- SUPORTE DE VIDA DAS PLANTAS 

3.1 Terra Vegetal m³ 260,00                   25,00 €            6 500,00 €  

3.2 Material permeável – Sub-base (Brita 10cm) m³ 45,00                   25,00 €            1 125,00 €  

3.3 
Membranas de proteção da Estrutura (telas anti raízes / 
geotêxtil) m² 420,00                     6,00 €            2 520,00 €  

3.4 Telas anti-germinação m² 350,00                     2,00 €               700,00 €  

3.5 Revestimentos do solo 5cm – Mulch m³ 7,20                   60,00 €               432,00 €  

3.6 Revestimentos do solo 5cm – Gravilhas Brancas m³ 4,75                400,00 €            1 900,00 €  

4 VEGETAÇÃO ARBÓREA 

4.1 Betula Celtiberica un. 14,00                200,00 €            2 800,00 €  

4.2 Tilia Cordata 'Lico' un. 12,00                350,00 €            4 200,00 €  

4.3 Prunus cerasifera 'atropurpurea' un. 6,00                200,00 €            1 200,00 €  

5 VEGETAÇÃO ARBUSTIVA 

5.1 Rododendros / Pittosporum Tobira un. 5,00                   40,00 €               200,00 €  

5.2 Lavandulas angustifolia hidecote un. 70,00                   10,00 €               700,00 €  

5.3 Spirea cantoniensis  un. 15,00                   12,50 €               187,50 €  

5.4 Pachysandra terminalis un. 84,00                     3,00 €               252,00 €  

5.5 Vinca minor un. 475,00                     3,00 €            1 425,00 €  

6 VEGETAÇÃO HERBACEA 

6.1 Relvado - Sementeira de Graminieas m² 152,00                     3,00 €               456,00 €  
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6.2 Stipa tennuissima 'ponytails' un. 86,00                     4,50 €               387,00 €  

7 SISTEMA DE REGA Vg. 1,00 7 500,00 € 7 500,00 € 

TOTAL   254 127,50 €  

 


