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ARQUITECTURA E URBANISMO 
FACTORES DE RECONHECIMENTO E DE CARACTERIZAÇÃO PROSPECTIVA 
 
AGLOMERADO 

VENDA DAS CALDAS, freguesia de Ancede e Ribadouro, concelho de Baião 
 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 
CONDIÇÕES DE ASSENTAMENTO 

Território muito acidentado com acessibilidade condicionada. 
 
MODELO URBANÍSTICO / SENTIDO MORFOTIPOLÓGICO / DEFINIÇÃO DE LIMITES (PERÍMETROS URBANOS) /  
NÍVEIS DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA E FUNCIONAL 

Pequenos conjuntos de construções dispersas junto ao plano de água, ao longo de uma vertente do rio 
Douro orientada para nascente, na frente do espelho de Aregos (entre a cota 50 da água e a cota 100). 
 
VALORES SIGNIFICANTES E FACTORES DISSONANTES 

Venda das Caldas verifica uma interessante presença na paisagem, defronte de um extenso segmento 
do rio Douro, e apresenta algumas estruturas interessantes como a capela e caminho da Boa Viagem. 
O tanque público e fontanário na rua de Venda das Caldas são estruturas marcantes dos respectivos 
lugares. 
No espaço-varanda de frente de água localizado na cabeceira da ponte e plataforma ferroviária, 
encontra-se um conjunto urbanístico com grande interesse, mas em mau estado de conservação. 
A ponte ferroviária e o apeadeiro são factores marcantes da identidade de Venda das Caldas. 
O aterro da plataforma ferroviária é um importante factor de coesão territorial, garantindo a unidade 
formal do espaço de contacto com a água na margem direita do rio Douro, entre Venda das Caldas e o 
lugar de Pendurada a poente. 
A degradação generalizada das estruturas edificadas constitui um dos factores dissonantes mais 
expressivos. 
 
NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E DE CONFORTO 

Ambiente peculiar seco e pouco arborizado, muito marcante da paisagem. 
 
SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E POTENCIALIDADES 

O aterro ferroviário de borda-d’água constitui um factor potencial de unidade e de identidade de um 
considerável espaço na frente de água da margem direita do rio Douro. 
A ponte ferroviária entre Venda das Caldas e Estação poderá igualmente suportar, do lado do 
extradorso (norte) um percurso pedonal e ciclável de articulação territorial. 
Verifica-se então que a distância entre o lugar de Estação e o lugar de pendurada é de 4.300 metros, e 
corresponde ao espaço em que a plataforma ferroviária está colocada no contacto com a água. 
 
ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO EXISTENTES 

 
PDMB 2014, G210-1 Planta de Ordenamento, r16 /pl. C. Fonte: CMB 

- Solo Urbano: espaços residenciais (aglomerado existente).  
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ELEMENTOS PARA UM PROGRAMA PRELIMINAR DE ACTUAÇÃO URBANÍSTICA 
(OBJECTIVOS E NÍVEIS DE INTERVENÇÃO / ELEMENTOS DE CONTINUIDADE / FACTORES DE TRANSFORMAÇÃO) 

Síntese do programa 

9. VENDA DAS CALDAS 
9.a.  Constituição de novos espaços públicos: praça junto ao cais localizado no extradorso da ponte 

ferroviária, largo de frente-d’água no remate da plataforma ribeirinha da rua de Vendas das Caldas, 
adro/calçada da Capela do Senhor da Boa Passagem, e largo do apeadeiro ferroviário. 

9.b.  Percurso em consola no extradorso da ponte ferroviária, de ligação entre Venda das Caldas e o 
lugar de Estação (Aregos/Tormes). 

9.c.  Constituição de áreas de estacionamento na rua de Vendas das Caldas, junto aos principais acessos 
aos pequenos núcleos do aglomerado e apeadeiro ferroviário. 

9.d. Definição de um Programa de Reabilitação Urbana com incidência no edificado, espaço público, 
redes e infraestruturas urbanísticas dos pequenos núcleos existentes. 

9.e.  Percurso pedonal e ciclável (passeio público) de borda-d’água adjacente ao aterro ferroviário entre 
Venda das Caldas e Pendurada, a poente, por alargamento do referido aterro. Este percurso, com 
3,2m de perfil transversal (com alargamentos pontuais/espaços de descanso) é assente sobre faixa 
de aterro resultante do alargamento da plataforma/aterro ferroviário, e a sua execução poderá ser 
faseada por tramos rebatidos com caminhos existentes na sua proximidade e ao longo do seu 
desenvolvimento. 

 
ESQUEMA DE INTERPRETAÇÃO, DEFINIÇÃO E ENSAIO DE PROGRAMA PRELIMINAR DE ACTUAÇÃO URBANÍSTICA 

  
Fonte: RIFORTER 
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Percurso entre Estação e Pendurada. Fonte: RIFORTER 
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RECONHECIMENTO IMPRESSIVO / ESPAÇOS PÚBLICOS, ESTRUTURAS ARQUITECTÓNICAS E ESTRUTURAS TERRITORIAIS RELEVANTES 

 
Pólo de Venda das Caldas, Estação e Caldas de Aregos, fotografia aérea. Fonte: GoogleEarth 

  
Venda das Caldas | espaço-varanda de frente de água. Fonte: RIFORTER e GoogleEarth 

  
Ponte ferroviária | cais fluvial e área de lazer. Fonte: GoogleEarth 
 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIH74q6s48YCFcO7FAodXKAK1g&url=http://www.panoramio.com/user/1269087&ei=bZOpVcGQO8P3UtzAqrAN&bvm=bv.98197061,d.d24&psig=AFQjCNHl_yLWmgJRS2BWQr_1jo5os4P1kg&ust=1437262846330374
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Capela e Caminho do Senhor da Boa Passagem. Fonte: GoogleMaps e RIFORTER 

  
Ponte ferroviária de Venda das Caldas-Estação. Fonte: GoogleMaps 

  
Fonte na rua da Pedreira. Fonte: RIFORTER 

   

   
Plataforma ferroviária na borda-de-água entre Venda das Caldas e Pendurada. Fonte: RIFORTER 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNqj8aiq48YCFUQ6FAodUn8NSA&url=http://www.panoramio.com/photo/117802249&ei=SJGpVdrfLcT0UNL-tcAE&bvm=bv.98197061,d.ZGU&psig=AFQjCNEDzk2pFMeRMdieJEBUtz5ZOmkW8A&ust=1437262530680104

