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ARQUITECTURA E URBANISMO 
FACTORES DE RECONHECIMENTO E DE CARACTERIZAÇÃO PROSPECTIVA 
 
AGLOMERADO 

CALDAS DE AREGOS, freguesia de Anreade e S, Romão de Aregos (parte em Freigil e Miomães), concelho de 
Resende 
 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 
CONDIÇÕES DE ASSENTAMENTO 

Antiga vila sede de concelho é conhecida sobretudo como estância termal. O núcleo central do 
aglomerado, de edificação mais compacta dispõe-se sobre uma colina na margem direita do ribeiro de 
Cesta (ou Sexta) onde este encontra-se encanado e em vala emparedada. A marina e as instalações do 
balneário termal localizam-se a poente da malha edificada mais antiga, na foz do referido ribeiro. 
Pela topografia movimentada do suporte físico de assentamento, o lugar tradicional apresenta uma 
morfologia peculiar de matriz orgânica, prolongando-se para sul e poente, ao longo das vias de acesso, 
por frentes urbanas de meados do século XX, onde se localizam as primeiras unidades hoteleiras. 
 
MODELO URBANÍSTICO / SENTIDO MORFOTIPOLÓGICO / DEFINIÇÃO DE LIMITES (PERÍMETROS URBANOS) /  
NÍVEIS DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA E FUNCIONAL 

O aglomerado original verifica um modelo orgânico relativamente compacto, ocupando a colina 
existente junto à foz da ribeira, com expansões lineares ao longo da N222 sobretudo para poente. 
A centralidade de Caldas de Aregos já não consiste no terreiro da capela de Santa Amaro em si, mas na 
sua envolvente estruturada pelos acessos à marina e pela avenida Dr. Correia Pinto (N222). 
 
VALORES SIGNIFICANTES E FACTORES DISSONANTES 

Com valor patrimonial podem ser identificadas a capela de Santo Amaro e a capela sobranceira ao 
Douro, na N222 a norte do centro antigo de Caldas de Aregos. 
No terreiro da capela de Santo Amaro foi edificado o balneário termal, a marina, piscina, posto de 
turismo, e outros equipamentos e serviços de apoio.  
O aglomerado apresenta diversos hotéis, hospedarias e outras unidades de alojamento associadas à 
fileira termal, sendo este um dos seus aspectos distintivos. 
O edifício das termas determina uma ruptura morfológica pela sua escala e volumetria, obstaculizando a 
leitura da capela a partir do rio e da frente de água. Será de referir que o pórtico da capela estava 
orientado para o plano de água, relação agora perdida. 
No embasamento da colina urbanizada encontra-se uma construção que não chegou a ser concluída, 
cujas estruturas estão degradadas, interferindo grandemente com a imagem conjunta do aglomerado. 
Não obstante constituir um factor dissonante, a sua forma e condições de inserção revelam algum 
interesse e potencial como estrutura ligante de um pequeno conjunto urbanístico. 
A vala da linha de água apresenta uma imagem singular como artefacto hidráulico sem qualificação 
valorativa, introduzindo ainda efeitos de barreira (pouca permeabilidade) entre o terreiro da capela e as 
frentes urbanas tradicional e renovada. No tratamento adoptado para o segmento sul da rua Dr. Correia 
Pinto, onde a vala acompanha um passeio público arborizado (alameda), será porventura mais discreto, 
embora espacialmente inconsequente  
 
NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E DE CONFORTO 

Os espaços públicos envolventes ao balneário termal e marina encontram-se bem qualificados, estando 
equipados por diversas esplanadas, pavilhões de apoio e elementos de mobiliário urbano. No entanto 
há aspectos que deverão ser melhorados, nomeadamente no que respeita à imagem da vala do ribeiro 
de Cesta, reformulação do sistema de RSU, desmantelamento das redes aéreas que subsistem e 
execução de passeios e rede de águas pluviais nas vias onde não existem estas faixas e infra-estruturas 
(alguns tramos urbanos da N222). 
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SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E POTENCIALIDADES 

Será necessário clarificar e consensualizar um conceito-ligante para Caldas de Aregos, que permita 
enquadrar possíveis formas de resolução dos paradoxos urbanísticos com que se confronta. O balneário 
termal deverá ser corrigido na sua escala, expressão volumétrica e expressão formal, de modo a 
melhorar as suas condições de inserção no aglomerado e articulação com a capela. 
As relações com a água parecem esgotar-se com a marina, não se estabelecendo em espessura no 
espaço do aglomerado. 
 
ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO EXISTENTES 

  
PDMR, 2009, Pl. Ordenamento A, CMR. 
 POARC, 2001, Pl. Síntese de Ordenamento (alb. Carrapatelo), carta 

5, INAG. 

- Solos Urbanizados, Espaços Predominantemente Habitacionais: Nível 
II; Nível III. 
- Solos de Urbanização Programada, Espaços de Expansão 
Predominantemente Habitacionais: Nível II. 
- Equipamento Estruturante. 
-  UOPG2: Caldas de Aregos. 

- Espaços Urbanos. 
- Outros Espaços Agrícolas. 
- Espaços Florestais: Floresta de Protecção. 
- Área Balnear. 
- Centro Náutico. 
- Cais Secundário. 
- Hierarquia de Centros Urbanos: 3 / Caldas de Aregos. 
- UOPG IX: Caldas de Aregos 

 

 
ELEMENTOS PARA UM PROGRAMA PRELIMINAR DE ACTUAÇÃO URBANÍSTICA 
(OBJECTIVOS E NÍVEIS DE INTERVENÇÃO / ELEMENTOS DE CONTINUIDADE / FACTORES DE TRANSFORMAÇÃO) 

Síntese do programa 

11. CALDAS DE AREGOS 
11.a. Reabilitação especial das construções de bordadura do morro, podendo ser consideradas 

soluções polivalentes para a respectiva adaptação a utilizações diversificadas (desde soluções em 
espaços abertos para programas culturais, museológicos ou de representação, até à organização 
de programas de serviços ou de alojamento específicos). 

11.b. Programa geral de reabilitação urbana, estimando três escalões (ligeira, média, profunda) na 
correspondência ao estado de conservação das estruturas edificadas (razoável, degradado e mau 
estado ou ruína). 

11.c.  Constituição de novos espaços públicos dos adros da capela de Santo Amaro e da capela na N222. 
11.d.  Constituição de um novo espaço público e cais de acostagem com acesso a partir da N222 e por 

percurso de borda-d’água de ligação à área da piscina. 
11.e. Reperfilamento dos tramos de aproximação do eixo da N222 por nascente e poente, com a 

constituição de passeios de peões, inserção de rede de drenagem de águas pluviais, 
melhoramento da rede de águas residuais e reorganização do sistema de iluminação pública. No 
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tramo de nascente, esta acção inclui ainda a abertura de vãos no muro alto, aumentando a sua 
permeabilidade, para tomadas de vistas do rio, e para acesso ao novo adro da capela aí localizada. 

11.f.  Inserção de espaço de observatório no alto da colina urbanizada, aproveitando os alinhamentos 
visuais dos segmentos de montante e de jusante do rio Douro. Este equipamento é constituído 
por pavilhão pedagógico e espaço público de largo com pequeno anfiteatro ao ar livre e torre de 
cena e vigia. 

11.g. Valorização da linha de água e envolvente do balneário termal e da capela de Santo Amaro, tendo 
em vista a requalificação da imagem e morfologia do edifício das termas, a reorganização e 
controlo de escala da área envolvente ao edifício termal, e o restabelecimento (por 
intermediação) da conexão entre a capela de Santo Amaro e o espelho de água, com instalação 
de estrutura interpretativa (muro de alinhamento) com o mesmo padrão de linguagem da capela. 
Inclui o tratamento da envolvente directa do balneário termal, nomeadamente pela instalação do 
referido muro de alinhamento e fisga/mãe-d’água. 

11.h.  Percursos pedonais e cicláveis de borda-d’água, de articulação urbana e territorial. 
11.i. Constituição de uma praça/jardim de remate da alameda do tramo da rua Dr. Correia Pinto a sul 

do aglomerado, com pequeno pavilhão de apoio e esplanada. 
 
ESQUEMA DE INTERPRETAÇÃO, DEFINIÇÃO E ENSAIO DE PROGRAMA PRELIMINAR DE ACTUAÇÃO URBANÍSTICA 

  
Fonte: RIFORTER 
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RECONHECIMENTO IMPRESSIVO / ESPAÇOS PÚBLICOS, ESTRUTURAS ARQUITECTÓNICAS E ESTRUTURAS TERRITORIAIS RELEVANTES 

 
Caldas de Aregos. Fonte: RIFORTER e GoogleMaps  

   
Caldas de Aregos. Fonte: GoogleMaps e RIFORTER 

   
 Celeiro, Marina e Termas de Caldas de Aregos. Fonte: RIFORTER e GoogleMaps 

   
Av. Dr. Correia Pinto / Douro Park / Hospedaria Portugal. Fonte: GoogleMaps e RIFORTER 



PIVOT 
Urbanismo e arquitectura  

5 

 

 

   
Unidade hoteleira | balneário termal | Posto de Turismo 

   
Capela de Santo Amaro  | Capela na N222 | Construções na base da colina. Fonte: RIFORTER e GoogleMaps  

 
 

 
 

  
Vistas de Caldas de Aregos. Fonte: RIFORTER e GoogleMaps 
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Vistas de Caldas de Aregos. Fonte: RIFORTER e GoogleMaps 
 


