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ARQUITECTURA E URBANISMO 
FACTORES DE RECONHECIMENTO E DE CARACTERIZAÇÃO PROSPECTIVA 
 
AGLOMERADO 

ESTAÇÃO, freguesia de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas, concelho de Baião. 
 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 
CONDIÇÕES DE ASSENTAMENTO 

Lugar do apeadeiro ferroviário que serve Caldas de Aregos 
 
MODELO URBANÍSTICO / SENTIDO MORFOTIPOLÓGICO / DEFINIÇÃO DE LIMITES (PERÍMETROS URBANOS) /  
NÍVEIS DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA E FUNCIONAL 

Pequeno conjunto de construções localizadas no arruamento de acesso ao apeadeiro ferroviário, na 
base do talude fronteiro ao espelho de Aregos, na margem direita do rio Douro. 
 
VALORES SIGNIFICANTES E FACTORES DISSONANTES 

Intensa carga cultural decorrente das referências literárias a Tormes, Eça de Queiróz (Cidade e as 
Serras), e o caminho de Jacinto. 
O corte no relevo, e a solução de estabilização do talude resultante, constitui um “pano de fundo” 
dissonante. 
Presença de uma estrutura em ruínas implantada no espaço de margem adjacente à plataforma do 
ancoradouro / cais fluvial. 
 
NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E DE CONFORTO 

O espaço não apresenta condições relevantes de enquadramento ambiental, nem condições de 
conforto para estadias prolongadas. 
 
SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E POTENCIALIDADES 

O lugar de Estação constitui um impasse viário desprovido de artefacto para retrocesso. 
O cais encontra-se degradado e revela-se pouco funcional. 
Ausência de espaço público qualificado como largo do apeadeiro. 
Ausência de funcionalidades atractivas para apoio a estadias mais prolongadas. 
Fracas condições de estacionamento de apoio ao edificado em presença, apeadeiro ferroviário e cais 
fluvial. 
O canal ferroviário é factor de coesão territorial, ligante dos diversos espaços que atravessa.    
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ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO EXISTENTES 

 
- Espaços de polarização do turismo fluvial.  
 
ELEMENTOS PARA UM PROGRAMA PRELIMINAR DE ACTUAÇÃO URBANÍSTICA 
(OBJECTIVOS E NÍVEIS DE INTERVENÇÃO / ELEMENTOS DE CONTINUIDADE / FACTORES DE TRANSFORMAÇÃO) 

Síntese do programa 
10. ESTAÇÃO 

10.a.  Constituição de novos espaços públicos: Plataforma de estacionamento com inserção ambiental 
relevante, e área de retrocesso e inversão de marcha. 

10.b.  Melhoramento do cais fluvial, substituindo o deck e articulando-o com a margem adjacente a 
poente. Inclui renovação de iluminação pública. 

10.c.  Reabilitação das estruturas existentes, nomeadamente das ruínas de borda-d’água para apoio de 
cafetaria ao ancoradouro e apeadeiro, ou instalação de outra funcionalidade (observatório do rio, 
círculo interpretativo do percurso de Jacinto, etc.). 

10.d. Percursos pedonais e cicláveis ao longo da linha férrea de ligação a Venda das Caldas, e de 
articulação territorial entre cotas. 

 
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 
  

  
Estação e Venda das Caldas à esquerda na imagem. Fonte: RIFORTER 

  
 

  
X | X | X. Fonte: RIFORTER e GoogleEarth 

  
X. Fonte: GoogleMaps 

  


