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ARQUITECTURA E URBANISMO 
FACTORES DE RECONHECIMENTO E DE CARACTERIZAÇÃO PROSPECTIVA 
 
AGLOMERADO 

ENTRE-OS-RIOS, freguesia de Eja, concelho de Penafiel 
 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 
CONDIÇÕES DE ASSENTAMENTO 

Entre-os-Rios localiza-se na margem direita do rio Tâmega junto à sua foz, em local de grande 
singularidade e exuberância cénica, pelas características topográficas do território, proximidade de S. 
Martinho de Sardoura, Torrão e Entre-os-Rios ligados pelas pontes com forte expressão na paisagem. 
 
MODELO URBANÍSTICO / SENTIDO MORFOTIPOLÓGICO / DEFINIÇÃO DE LIMITES (PERÍMETROS URBANOS) /  
NÍVEIS DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA E FUNCIONAL 

O aglomerado estrutura-se ao longo do eixo primordial da rua Nova (contra a pendente) / rua de Santo 
António / largo Baltar / rua de São Tiago / largo do Pelourinho, por frentes urbanas que conformam 
interessantes conjuntos urbanísticos. Este eixo é pontuado por uma série de cruzes, alminhas e 
capelas/retábulo de Santa Maria, Santo António e São Sebastião, vincando o seu carácter como via-
sacra e caminho do Calvário. 
A nova cota do espelho de água. 
 
VALORES SIGNIFICANTES E FACTORES DISSONANTES 

Com a construção da variante à N224, foram constituídos taludes expressivos na vertente a ponte de 
Entre-os-Rios, estabilizados por estruturas de betão aparente sem tratamento paisagístico relevante. 
A rua Principal secciona o Caminho do Calvário no lugar onde se juntam a rua de Santo António e a rua 
Nova, dificultando uma leitura sequencial do eixo histórico, percurso da procissão das Endoenças. A via-
sacra do Caminho do Calvário constitui a principal estrutura de coesão dos valores urbanísticos, 
arquitectónicos e culturais em presença, como os conjuntos urbanísticos mais representativos, as 
capelas cruzes e alminhas, evidenciando ainda efeitos morfológicos e tipológicos notáveis, de que são 
exemplo as relações das soleiras edificadas com os espaços públicos, os cortes transversais por ausência 
de meeiras, as formas peculiares de inserção urbana, em ponte, com dupla serventia e outras. 
A tradição de Endoenças reside no sentido de pertença de uma comunidade ribeirinha singular (de 
Torrão e Entre-os-Rios) que não coincide com paróquia ou freguesia. De faco, apesar de Torrão não 
apresentar frentes ribeirinhas bem afirmadas, tem relações históricas e culturais profundas com Entre-
os-Rios 
As cerimónias religiosas têm início na igreja paroquial de Santa Clara em Torrão, prosseguindo com a 
procissão nocturna do Senhos dos Passos (ou Senhor Cristo), que descia ao cais de Torrão, atravessava o 
rio Tâmega (em barcos rabelos com os andores e processionários, apoiados por cordames) até ao cais 
da Rua ou Burgo (Entre-os-Rios) e encaminhava-se pelo eixo (Caminho do Calvário) da rua de Santo 
António / rua Nova até à capela de São Sebastião, onde culminava com o “Sermão do Encontro” entre 
Jesus Cristo e Nossa Senhora das Dores. 
Desde os anos 1940 do século XX, a travessia do rio faz-se pela ponte Duarte Pacheco, sendo o trajecto 
ligeiramente diferente. Mantém-se no entanto o extraordinário enquadramento cénico das milhares de 
tigelinhas ao longo de todo o percurso. 
Segundo a liturgia católica, as Endoenças são uma designação muito antiga que se referia à Sexta-Feira 
Santa, dia de indulgência na Península Ibérica, no qual era dado a absolvição geral aos fiéis. Ao longo do 
tempo, a designação mudou para o dia anterior que, no rito romano, era o das "Indulgências", passando 
mais tarde a referir-se apenas à Quinta-Feira Santa. No dia seguinte, a procissão (com o Senhor morto) é 
diurna e em sentido inverso. 
Alguns espaços públicos com grande importância significante apresentam sintomas de degradação e de 
desqualificação ambiental. Os segmentos norte e sul da rua Nova, junto ao viaduto sobre a variante à 
N224, e na rua Principal, encontram-se recobertos por tapete asfáltico dissonante. São frequentes as 
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patologias ao nível dos pavimento (afundamentos, desprendimentos) e ao nível dos paramentos 
verticais. Ainda subsistem valetas a céu aberto em arruamentos com apreciável densidade construtiva. 
Alguns edifícios e estruturas em ruínas ou em mau estado de conservação têm uma presença notável na 
malha urbana, importando assim para a qualificação da imagem conjunta resultante. São os casos de 
alguns imóveis no largo Baltar ou orientados (frentes ou tardozes) para o rio Tâmega, apenas como 
exemplo. 
A igreja românica de São Miguel, localiza-se fora do aglomerado, no alto da Srª. da Cividade, tendo 
eminente valor simbólico para a área de Eja e Entre-os-Rios, mas de acesso muito difícil para os peões. 
De facto, a presença romana é de tal forma marcante que ainda hoje encontramos alguns vestígios. A 
igreja românica dedicada a São Miguel foi construída sobre as bases de um templo romano e apresenta 
um estilo românico tardio com características góticas bem definidas, exibindo uma escultura da Virgem 
Maria em pedra de ançã do século XV. 
 
NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E DE CONFORTO 

Os taludes da variante à N224, a fachada urbana da frente de água e o mau estado de conservação de 
muitas construções (com níveis baixos de eficiência energética), e o desempenho de algumas 
infraestruturas urbanísticas (nomeadamente a rede de drenagem de águas pluviais e sistema de 
iluminação pública) são os principais factores desfavoráveis em termos ambientais. O carácter estradal 
que ainda subsiste em alguns arruamentos (como na rua Principal), o perfil estrangulado ou inexistência 
de muitas passeios de peões, a carga funcional do automóvel (circulação e estacionamento), a 
inexistência de percursos pedonais mais curtos para ligações transversais entre cotas, a situação de 
degradação de muitos pavimentos (como na rua Nova, por exemplo), a falta de “espaços frescos”, 
sobretudo na área a sul do ancoradouro, são alguns dos aspectos que prejudicam as condições de 
conforto dos espaços públicos. 
 
SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E POTENCIALIDADES 

Parte significativa do passeio público ribeirinho actualmente existente (com 275m) corresponde às 
frentes do cais e marinha, não tendo sequência para norte do ancoradouro, nem para sul do largo do 
Pelourinho. 
O eixo da via-sacra apresenta diversos sintomas de degradação de pavimentos e muros, problemas de 
inserção das cruzes e alminha, malformações como os recobrimentos por camadas asfálticas, mau 
estado de conservação de diversas construções, algumas das quais com materiais e imagens claramente 
dissonantes. A rua Principal secciona o eixo da via-sacra, introduzindo uma ruptura morfológica 
evidente, agravada pela acumulação de factores dissonantes como postes, sinais, antenas e outras 
elementos e estruturas. 
Os taludes em betão da variante à N224 têm forte expressão sobretudo para leituras a partir do espelho 
de água. 
É possível estabelecer alguns percursos transversais para além dos já existentes que carecem de 
requalificação. 
É notória a carência de espaços de estacionamento automóvel de apoio à malha urbana, e sobretudo 
para apoio à feira e às actividades náuticas e de lazer na frente de água. 
Os espaços de contacto com a água revelam interessantes potencialidades no que respeita à 
constituição de um passeio público bem desenvolvido, a ligar com o passeio da ponte Duarte Pacheco e 
com continuidade com os espaços-varanda da ponte da pedra em Torrão. 
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ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO EXISTENTES 

  
PDMP 2014, Pl. Ordenamento. Fonte: CMP    POACL 2007, Pl. Síntese. Fonte: IA 

- Áreas Predominantemente Habitacionais  
  Consolidadas ou a Consolidar 
  C3 
  C4 
- Áreas de Equipamentos Estruturantes Existentes 
  e Propostos: 
  B   bombeiros 
  D   desportivo e de lazer 
  Tu turístico 
- Áreas Florestais de Protecção 
- Áreas Naturais de Protecção ou de 
  Enquadramento [Estrutura Ecológica] 

- Zona de Protecção 
  [Áreas de Valorização Ecológica] 
  [Áreas de Especial Interesse Ambiental] 
  [Áreas de Especial Interesse Cultural] 
  [Zona de Risco (+)] 
 
- Áreas com Vocação Edificável 
 
- Áreas de Utilização Recreativa e de Lazer (Tipo 2) 
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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 

1. ENTRE-OS-RIOS  
1.a.  Prolongamento para sul, do Passeio Público de Frente de Água, incluindo as faixas de circulação 

automóvel, estacionamento longitudinal, passeios e ciclovia, para um perfil médio de 19,0m (p/2, 
5+e/2,25+v/7,0+e/2,25+c/2,0+p/3,0), bem como uma alameda entre as pontes do rio Douro e 
pequeno largo para retrocesso (inversão de marcha) junto à extrema sul, integrando ainda uma 
rampa de varadouro e encalhagem. 

1.b. Prolongamento para norte do Passeio Público de Frente de Água, constituído por passeio de peões 
e ciclovia, para um perfil médio de 5,0m, acompanhado por dois renques arborizados em faixa com 
cerca de 10,0m de perfil transversal. 

1.c.  Resolução pontual de impasses desnecessários (extrema sul do passeio público / largo do 
Pelourinho) por percursos com perfil transversal médio de 3,2 metros, em terra batida (saibro 
compactado), incluindo rede de drenagem de águas pluviais e iluminação pública. 

1.d.  Programa de reabilitação urbana e valorização do eixo da rua de São Tiago, largo Baltar, rua de 
Santo António, rua Nova (calvário) e adro da Capela de S. Sebastião e Cemitério. Esta operação 
contempla cerca de 30 edifícios a submeter a intervenções ligeiras, 28 edifícios com intervenções 
médias e 12 edifícios com intervenções profundas. 

1.e.  Valorização do eixo da rua Nova (Calvário), ente a rua Principal e a Capela de São Sebastião, 
incluindo a remodelação integral do adro desta capela. Esta acção inclui a reparação do pavimento 
do eixo viário, a sua substituição no segmento a cota alta e no viaduto sobre a variante à N224, a 
reformulação e beneficiação das redes e infraestruturas urbanísticas (hidráulicas, eléctricas, RSU), a 
recuperação e tratamento das condições de inserção das cruzes e dos muros de suporte dos 
terrenos, e a instalação de elementos de mobiliário e equipamento urbano, entre outros aspectos. 

1.f.  Remodelação e reperfilamento de segmento da rua Principal, onde se articulam a rua de Santo 
António e rua Nova, por marcação da intersecção do eixo da rua de Santo António-rua Nova 
(repavimentação a cubo de granito), bonificação do espaço público adjacente à Capela de Santo 
António, valorização do cruzeiro, e semaforização à zona (entendendo o segmento de 60m da rua 
Principal como um espaço de atravessamento automóvel em regime condicionado). 

1.g. Traçado de percursos ribeirinhos no prolongamento a norte do passeio público e ponte Duarte 
Pacheco, em saibro compactado, com perfil transversal médio de 5,0m, incluindo a execução de 
ciclovia, a instalação de sistema de iluminação pública, e de pequenas áreas de merendas com 
parkbikes, mesas, bancos e papeleiras. 

1.h.  Percursos de articulação entre a frente ribeirinha (cota baixa), o eixo da rua São Tiago, largo Baltar, 
rua de Santo António, rua Castanheira (cota intermédia) e a rua Principal (cota alta), incluindo as 
protecções necessárias, sistema de iluminação pública e rede de drenagem de águas pluviais. 

1.i.  Hipótese de estabelecimento de uma estrutura destinada a estacionamento de acesso público de 
apoio ao Cais e Passeio Público, aproveitando as estruturas degradadas existentes no largo do 
Pelourinho, sendo que a cota elevada do terreno, permite a ocultação da referida estrutura e 
constituição de uma praça e jardim panorâmico (suspenso) na cobertura da mesma. 

1.j.  Tratamento ambiental dos muros em betão de contenção dos taludes resultantes da construção da 
variante à N224, por solução técnica a estudar. Como referência de partida é considerada uma 
solução baseada na instalação de armação em malha-sol e pregagem / projecção / modelação de 
massas de suporte de materiais vegetais, produzindo o efeito de mosaicos facetados e irregulares. 
A intervenção deverá ser faseada por sectores de acordo com a sua disposição e requisitos das 
pregagens. 
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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 

 

 
fotografia aérea. Fonte: GoogleEarth 

 
Igreja de São Miguel. Fonte: RIFORTER 
 

fotografia aérea. Fonte: GoogleEarth 

   
 

      
Frente de água de Entre-os-Rios. Fonte: RIFORTER 

    
Rua do Lg. do Pelourinho (tanque e gaveto redondo) | Largo do Pelourinho. Fonte: RIFORTER e GoogleMaps 
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Rua entre o lg. do Pelourinho e a rua de São Tiago | Cruzeiro no largo Baltar (da feira). Fonte: RIFORTER e GoogleMaps 

   
Eixo da rua de São Tiago | Cruzeiro na rua de São Tiago | Capela de Santa Maria na rua de São Tiago. Fonte: RIFORTER 

  
Cruzeiro no lg. Baltar com rua de São Tiago | lg. Baltar. Fonte: GoogleMaps e RIFORTER 

   
Cruzeiro e percurso de ligação à frente ribeirinha, na rua de Santo António | Percurso entre a rua de Santo António e a frente ribeirinha | 
Alminha na rua de Santo António. Fonte: GoogleMaps e RIFORTER 
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Capela de Sto. António, Entre-os-Rios (Burgo) | fonte na rua de Santo António | Capela de Santo António e fonte na rua da Castanheira.  
Fonte: RIFORTER e GoogleMaps 

  
Percurso existente entre a rua de Santo António e a frente ribeirinha | Rua da Castanheira. Fonte: RIFORTER. 

   
Inserção da rua de Santo António com a rua Principal| Cruzeiro na rua Principal, na articulação com a rua Nova e rua de Santo António 
Fonte: GoogleMaps e RIFORTER 

   
Envolvente da Capela de São Sebastião | espaço do Adro da Capela de São Sebastião | galilé da Capela de São Sebastião. 
Fonte: GoogleMaps e RIFORTER 

   
Viaduto no tramo alto da rua Nova | alminha na rua Nova | Tardoz da capela de Santa Maria e acesso pela rua Principal. Fonte: RIFORTER 

 


