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1. PONTO DE SITUAC;:.li.O 

A l' fase do Projecto de Requalifica<;:ao da Area Envolvente as Termas do Carvalhal consiste 

num Estudo Previo composto pelo diagnostico dos principais estrangulamentos e 

potencialidades existentes, e a proposta de Iinhas orientadoras do futuro desenvolvimento dos 

trabalhos. 

As reunioes efectuadas com 0 responsavel tecnico da Camara Municipal, os problemas 

detectados no decorrer dos trabalhos de levantamento de campo, os elementos recolhidos nos 

instrumentos urbanisticos que incidiram sobre a zona (PDM e Plano de Requalifica<;:ao das 

Termas do Carvalhal), permitiram a formula<;:ao dos principios de interven<;:ao agora 

apresentados. 

Na fase seguinte do Projecto, os principios e op<;:oes projectuais agora apresentados, se 

aprovados pela Autarquia , serao desenvolvidos na sua versao final, pelo que se considera a 

presente fase fundamental para a fixa<;:ao desses principios. 

Este Estudo Previo tem duas componentes: uma refere-se a interven<;:ao nos espa<;:os publicos, 

podendo as propostas apresentadas ser entendidas como aproxima<;:oes projectuais a 

desenvolver na fase seguinte do projecto; a outra componente integra medidas urbanisticas e 

proposi<;:oes arquitectonicas, que complementam a interven<;:ao nos espa<;:os publicos, mas que 

apenas constituem sugestoes e propostas indicativas. 

Eo neste contexto que devem ser interpretadas algumas das simula<;:oes imageticas 

apresentadas, ou seja, como cenarios possiveis de requalifica<;:ao da area de interven<;:ao, mas 

que nao integram 0 presente projecto. 
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II DIAGNOSTICO 

1. METODOLOGIA 

o relatorio apresentado e constituido par uma componente de diagnostico e outra de proposta. 

o diagnostico contem a analise dos aspectos considerados mais relevantes da Area de 

Intervenc;:ao, e apoiou-se nas seguintes acc;:6es: 

• Realizac;:ao de um inquerito sistematico a todos as edificios que integram a Area de 

Intervenc;:ao, visando a obtenc;:ao de informac;:6es respeitantes as suas caracteristicas 

tipologicas , usos, estado de conservac;:ao, etc., com preenchimento de fichas individuais 

para cada late. Esta ficha regista ainda a interpretac;:ao das principais implicac;:6es do 

edificado sabre a espac;:o publico; 

• Analise dos espac;:os publicos e da rede via ria , identificando-se a composic;:ao do canal , as 

materiais de pavimentac;:ao, a seu estado de conservac;:ao, e mobiliario urbano; 

• Levantamento fotografico de todo a conjunto edificado e espac;:os publicos; 

• Recolha de informac;:ao atraves de pesquisa bibliografica; 

• Consulta dos instrumentos urbanisticos de ambito superior (PDM e Plano de 

Requalificac;:ao das Termas do Carvalhal. 

2. CONJUNTO EDIFICADO 

o estudo do conjunto edificado e fundamental para a compreensao das tendEmcias e 

potencialidades de transformac;:ao urbana, bem como para a identificac;:ao das caracteristicas 

formais e funcionais do espac;:o urbano e, consequentemente, para a definic;:ao das formas de 

intervenc;:ao nos espac;:os publicos mais adequadas a realidade local. 

A informac;:ao analisada foi obtida atraves de um inquerito directo (anexo 1 - Inquerito ao 

Edificado). Foram tambem consultados as instrumentos urbanisticos existentes, 

nomeadamente a PDM de Castro Daire e a Plano de Requalificac;:ao das Termas do Carvalhal. 

2.1. FORMA URBANA 

o presente estudo pretende realizar uma leitura da forma urbana atraves da analise das 

interacc;:6es entre morfologia e tipologias edificadas. 

Para a compreensao da forma urbana interessa tambem reconhecer no processo de formac;:ao 

e transformac;:ao urbana, as principais momentos que correspondem a mudanc;:as significativas 

nas formas de ocupac;:ao. 
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o Carvalhal apresenta uma matriz rural que se manteve relativamente inalterada ate a abertura 

da EN.2. Apesar do valor das fontes termais, a sua explora~ao era incipiente devido ao relativo 

isolamento do lugar, que ate as primeiras decadas do sec. xx, apenas era servido pela actual 

EM.562. 

A ocupa<;:ao urbana primitiva corresponderia a pouco mais que um pequeno conjunto edificado 

no cruzamento de 2 actuais estradas municipais, com algumas ocupa<;:oes perto do vale da 

Ribeira da Courinha, relacionadas com as fontes termais. Com efeito, a Area de Interven<;:ao 

teria uma ocupa<;:ao muito incipiente e essencialmente rural, dependente de um assentamento 

urbano situado a poente, que constituiria 0 nucleo do lugar. 

A abertura da EN2, ao facilitar as liga<;:oes a sede do concelho e a Viseu, altera drasticamente 0 

anterior quadro de acessibilidades, potenciando 0 desenvolvimento das Termas. Diversas 

unidades hoteleiras e equipamentos termais vem fomentar 0 desenvolvimento urbano do 

Carvalhal e definem um eixo que se estabelece a partir da Ribeira da Courinha e EN2. 

Os investimentos camararios nas Termas e espa<;:os publicos, sobretudo nos ultimos anos, sao 

factores que dinamizam novos investimentos privados, quer os relacionados directamente com 

as Termas, quer os decorrentes do crescimento urbano, como sejam as ocupa<;:oes por 

edificios habitacionais. 

As transforma<;:oes ocorridas nas ultimas decadas completam uma forma urbana que se pode 

decompor em 3 grandes unidades: 0 nucleo primitiv~, muito incipiente, com algumas incursoes 

no eixo que se estende ate a Ribeira da Courinha; os grandes quarteiroes de moradias, com 

alguns edificios colectivos surgidos mais recentemente, que se interpoem entre esse nucleo 

primitiv~ e 0 vale da Ribeira da Courinha; e 0 vale da Ribeira da Courinha, onde se implantam 

os equipamentos das Termas. 

A nova acessibilidade surgida recentemente com a abertura do no do IP3 vem refor<;:ar as 

perspectivas de crescimento urbano do aglomerado (refira-se que no PDM de Castro Daire 0 

Carvalhal e considerado 0 2° aglomerado urbano do concelho). A Camara Municipal lan<;:ou 

tambem uma serie de iniciativas que iraQ consolidar esse quadro de desenvolvimento urbano, 

atraves de um plano de investimento na requalifica<;:ao das Termas, como sejam a realiza<;:ao 

de novas capta<;:oes termais e de novos equipamentos. 

2.2. TIPOLOGIAS EDIFICADAS 

o lote urbano e no geral de dimensao razoavel, e em regra pouco condicionado pela topografia, 

dado que as ocupa<;:oes se fazem na sua maioria em zonas pouco declivosas. No entanto, 

existem situa<;:oes mais complexas em term os topograficos, provocadas pela implanta<;:ao de 

edificios colectivos , de que resultam articula<;:oes deficientes com 0 espa<;:o publico e/ou fortes 

impactos negativos sobre a paisagem. 
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A edifica<;:ao mais antiga apresenta alinhamentos a face dos arruamentos, formando frentes 

relativamente continuas de edifica<;:ao, mas muito localizadas devido a reduzida dimensao do 

nucleo primitiv~. 

Os novos processos de crescimento urbano raramente implicam a recupera<;:ao de edificios 

existentes, uma vez que 0 aglomerado urbano e de forma<;:ao recente , e tendem a manifestar

se atraves de tipologias unifamiliares e multifamiliares, nomeadamente 0 bloco colectivo e a 

moradia. 

Correspondendo a novos modelos arquitect6n icos, essas tipologias obedecem a regras de 

disposi<;:ao no lote em que prevalecem as 16gicas internas sobre as 16gicas de continuidade do 

espa<;:o urbano, estabelecendo recuos e interruP90es no plano das fachadas, e/ou aumentos 

significativos das cerceas, conforme se trate de moradia ou de bloco colectivo. 

2.3. VOLUMETRIA 

o estudo das volumetrias existentes pretende contribuir para a compreensao da forma urbana e 

determina9ao dos referenciais necessarios para defini<;:ao dos espa90s publicos e suas 

caracteristicas. Para esta analise foi considerado 0 numero de pisos a superflcie, uma vez que 

e esse valor que tem reflexos visiveis na imagem urbana da Area de Interven9ao. 

As volumetrias recolhidas no inquerito ao edificado foram estratificadas segundo 0 numero de 

pisos e foi observada a sua incidencia espacial na Area de Interven9ao. 

A cercea mais frequente e de 2 pisos, logo seguida pelos 3 pisos. Em blocos colectivos de 

constru9ao recente destaca-se a incidfmcia dos 4 pisos (volumetria maxima admitida pelo 

POM), que faz antever uma tendencial altera<;:ao do perfil volumetrico do aglomerado. Assinala

se tambem a existencia de um ediflcio com 5 pisos, correspondente a uma unidade hoteleira. 

Os edificios com 1 e 2 pisos correspondem a moradias unifamiliares e a algumas constru<;:oes 

destinadas a apoio agricola. Os edificios com 3 e mais pisos correspondem a tipologias de 

bloco colectivo, de usc habitacional ou misto. 

A diversidade de cerceas que se verifica na Area de Interven<;:ao determina um perfil 

volumetrico bastante heterogeneo que nao estabelece um padrao espacial legivel. Os blocos 

colectivos, com maior volumetria, surgem em quarteiroes predominantemente de moradias, 

introduzindo rupturas com as cerceas dominantes e, em algumas situa<;:oes, exercendo um 

forte impacto negativo sobre a paisagem. 
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24. ESTADO DE CONSERVAt;:Ao 

A analise do estado de conserva~ao do edificado tem por base 0 inquerito directo efectuado a 

todos os lotes da Area de Interven~ao e incidiu sobre os edificios do lote confinantes com a via 

publica. 

Este tipo de analise e importante para avaliar 0 comportamento de uma area urbana no que 

respeita a estabilidade ou dinamica de transforma~ao da sua estrutura, permitindo 0 

reconhecimento de processos de degrada~ao conducentes, ou nao, a potenciais situa~oes de 

altera~ao funcional e/ou substitui~ao do edificado. 

A avalia~ao do estado de conserva~ao do edificado foi baseada nos seguintes criterios: 

BOM - Consideraram-se os edificios em boas condi~oes estruturais, e bem 

conservados em termos de cobertura, caixilharia, revestimentos e pintura. 

RAZoAvEL - Consideraram-se os edificios em boas condi~oes estruturais, mas 

com indicios de degrada~ao nas caixilharias, revestimentos e pintura. 

MAU - Consideraram-se os edificios que apresentam deficientes condi~oes 

estruturais, e um estado adiantado de degrada~ao dos revestimentos. 

RuiNA - Consideraram-se os edificios que apresentam um estado de 

degrada~80 geral avan~ada, sem cobertura ou caixilharia. 

o estado de conserva~ao da generalidade dos edificios da zona e satisfat6rio. Com efeito, a 

maioria dos edificios encontram-se em bom estado ou em razoavel estado de conserva~ao. 

Apenas uma percentagem reduzida esta em mau estado, e nao existem edificios em ruina, com 

excep~ao de alguns apoios agricolas no vale da Ribeira de Courinha. 

o elevado nivel do estado de conserva9ao do edificado deve-se ao facto da maioria dos 

edificios serem de construgao recente, pelo que nao e de antever processos de degradagao 

urbana relevantes. 

2.5. VALORES AMBIENTAIS E EDIFICADOS 

o levantamento dos valores patrimoniais da Area de Interven980 baseou-se nas condicionantes 

de ordem superior existentes para a zona, nomeadamente as definidas pelo IPPAR e as 

contidas nos instrumentos urbanisticos existentes, como 0 PDM de Castro Daire e 0 Plano de 

Requalifica9ao das Termas do Carvalhal. 

Da avalia~ao do conjunto edificado e da unidade paisagistica do vale da Ribeira de Courinha 

ressaltam genericamente as seguintes conclusoes: 

a) interesse ambiental e paisagistico do vale da Ribeira de Courinha que constitui, juntamente 

com as capta~oes termais, 0 principal potencial turistico da zona; 
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b) interesse ambiental de alguns edificios que, embora nao contendo especial erudi<;:ao 

arquitectonica, constituem marcos significativos na imagem urbana do aglomerado e na 

memoria das Termas (nomeadamente, a Pen sao Asturias) ; 

c) interesse ambiental dos espa<;:os publicos estruturantes (Jardim Central e Parque das 

Merendas) que se constituem como referenciais para a imagem urbana do aglomerado. 

Estes valores patrimoniais nao se encontram cia ssifi cad os nos instrumentos urbanisticos de 

ambito superior, no entanto, dada a sua imporUmcia para a identidade urbana do Carvalhal, 

propoe-se a sua classifica<;:ao como valores concelhios a preservar. 

2.6. ESTRUTURA FUNCIONAL 

o estudo da estrutura funcional da Area de Interven<;:ao foi realizado com base no inquerito a 
edificac;:ao, e incidiu fundamentalmente sobre a analise dos pad roes de localiza<;:ao das 

actividades. 

o levantamento da situac;:ao existente permitiu a identifica<;:ao e quantifica<;:ao (em numero de 

ocorrencias) das diferentes actividades, organizadas de acordo com a seguinte grelha de 

classifica<;:ao: 

C - COMERCIO A RETALHO 

C1 COMERCIO ALiMENTAR DE usa DlARIO 

C2 ARTIGOS DE usa PESSOAL 

C3 EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA 0 LAR E DECORA<;:AO 

C4 MATERIAlS DE CONSTRU<;:AO/FORNECIMENTOS INDUSTRIAlS 

S SERVIC;:OS 

S1 SERVI<;:OS PESSOAIS 

S2 HOTELARIA, RESTAURANTES, CAFES E SIMILARES 

1-INSTITUIr;:OES, EQUIPAMENTOS E SERVIr;:OS A COLECTIVIDADE 

11 INSTITUI<;:OES DE EDUCA<;:AO, CULTURA E DESPORTO 

12 INSTITUI<;:OES HUMANITARIAS E DE ASSISTENCIA SOCIAL 

13 INSTITUI<;:OES RELIGIOSAS 

A - ANEXOS AGRICOLAS 

E - EDIFICIOS EM CONSTRUc;:Ao 

H - HABITA<;:Ao 

D - DEVOLUTOS 

A excep<;:ao das institui<;:oes, equipamentos e servi<;:os a colectividade, a maioria das actividades 

nao residenciais nao se implantam em ediffcio proprio. No caso do comercio e servic;:os, a 

situac;:ao mais frequente e a integra<;:ao no ric de edificios habitacionais. 
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A distribuic;:ao dos usos permite reconhecer na Area de Intervenc;:ao um padrao de localizac;:ao 

que se apoia no eixo estruturante do aglomerado, que se desenvolve desde 0 nucleo primitivo 

ate a EN.2, com os servic;:os e comercio preferencialmente no nucleo central, os equipamentos 

termais no vale da Ribeira de Courinha e as unidades hoteleiras entre ambos. 

Verifica-se tambem uma tendencia recente de implantac;:ao de comercio e servic;:os na EM562, 

em novos edificios de uso misto. 

Apesar do reduzido numero de ocorrencias, as func;:6es nao habitacionais tem um peso 

significativo no conjunto urbano, que traduz a importancia das Termas para 0 desenvolvimento 

urbano, nao apenas directamente atraves do afluxo de aquistas, mas tambem pelo efeito 

potenciador de qualidade de vida urbana, reflectido na procura de habitac;:ao na zona. 
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3. ESPA<;:OS PUBLICOS 

3.1. - HIERARQUIA FUNCIONAL DA REDE VIARIA E CONDIt;:OES DE CIRCULAt;:Ao 

A EN.2 tem constituido 0 principal canal viario que atravessa 0 concelho de Castro Daire na 

direc<;:ao norte/sui, assumindo uma importancia regional e concelhia, ao assegurar as liga<;:6es 

com Lamego, a norte, e com Viseu, a suI. Foi igualmente a abertura do actual tra<;:ado da EN .2 

que impulsionou 0 desenvolvimento termal do Carvalhal , ate ai muito constrangido pela 

reduzida acessibilidade. 

A cria<;:ao de um n6 do I P3 no Carvalhal vem refor<;:ar substancialmente 0 quadro das 

acessibilidades viarias, abrindo novas perspectivas para a promo<;:ao turistica das Termas. 

Estas duas vias (IP3 e EN2) integram 0 Plano Rodoviario Nacional e tem tra<;:ados exteriores a 

Area de Interven<;:ao. 

No ambito da Area de Interven<;:ao destaca-se, pelo seu posicionamento na hierarquia viaria do 

concelho, a EM562, que assume fun<;:6es de colectora concelhia ligando-se a EN2. 0 tramo 

final desta via apresenta porem uma inser<;:ao deficiente na rotunda de acesso ao n6 do IP3, 

que sera corrigida por futura interven<;:ao do IEP. 

A EM562, para alem das fun<;:oes de colectora concelhia, tambem e uma via distribuidora 

urbana relativamente ao aglomerado do Carvalhal, podendo desempenhar mais 

satisfatoriamente as Iiga<;:6es a EN2 do que a Rua dos Balnearios Termais, que actualmente e a 

principal liga<;:ao utilizada. 

A via distribuidora urbana situada no limite sui do aglomerado, que tambem liga a EN2, a via 

interior na direc<;:ao norte/sui, e a EM562 constituem 0 conjunto das vias distribuidoras urbanas 

do aglomerado. A recente abertura de uma via que liga a Avenida Central a EM562, completa 0 

desenho em rede das distribuidoras urban as, pelo que se considera ser satisfat6rio 0 

desempenho da rede viaria do aglomerado. 

Nesta perspectiva, 0 eixo central do aglomerado (Avenida Central e Rua dos Balnearios 

Termais) podera deixar de desempenhar fun<;:6es de distribui<;:ao viaria, permitindo uma maior 

adequa<;:ao das suas caracteristicas ao seu potencial de estrutura<;:ao urbana e de articula<;:ao 

entre espa<;:os publicos de estadia. 

As vias de acesso local estabelecem uma malha urbana equilibrada e coesa, embora, dada a 

dimensao dos quarteir6es resultantes, seja de precaver 0 aparecimento de acessos pontuais a 

lotes e empreendimentos particulares que visam a densifica<;:ao da ocupa<;:ao urbana. Existem 

indicios dessa eventual tendencia para a cria<;:ao de arruamentos desarticulados e em situa<;:ao 

de impasse, que poderiam ser evitados por estudos de pormenor do zonamento que 

enquadrassem as interven<;:6es privadas. 
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3.2. ESTACIONAMENTO 

o inquerito aos espagos publicos permitiu conhecer a oferta de estacionamento na Area de 

Intervengao e apurar as condigoes em que se processa. 

A Area de Intervengao apresenta uma reduzida oferta de estacionamento ordenado em local 

especifico. 

As faixas de estacionamento existentes resultam de intervengoes camararias na zona do 

Parque de Merendas, num arruamento novo e nas frentes de alguns edificios de construgao 

recente. 

Existem 3 parques de estacionamento de aces so restrito, nomeadamente 0 parque da Pensao 

Asturias, 0 parque do Hotel Montemuro e um pequeno parque no lote da Associagao Cultural e 

Recreativa. 

o unico parque de estacionamento publico situa-se junto dos Balnearios Termais, e, embora 

carega de uma certa qualificagao, constitui uma solugao potencial mente interessante do ponto 

de vista paisagistico. 

A insuficiemcia de lugares de estacionamento ordenado e ultrapassada pelo recurso ao 

estacionamento informal, que, nao chegando a prejudicar a circulagao rodoviaria, e lesivo para 

a imagem ambiental, sobretudo na zona das Termas. 

Com base no inquerito ao edificado foi passive I realizar uma avaliagao aproximada da potencial 

procura de estacionamento, segundo 2 tipos: 0 estacionamento de curta duragao, associado as 

actividades comerciais e de servigos; e 0 estacionamento nocturno e de longa duragao, 

associado a habitagao. 

A grande maioria do conjunto edificado tem estacionamento proprio no interior do lote, pelo que 

nao se considera relevante a procura de estacionamento de longa duragao por parte de 

moradores. 

Quanto ao estacionamento de curta duragao gerado pelos estabelecimentos comerciais e de 

servigos, concentra-se no centro do aglomerado, sem que exista suficiente oferta em condigoes 

satisfatorias, verificando-se por isso 0 recurso a solugoes informais, como e a caso da 

ocupagao de um lote para estacionamento automovel. 

No que respeita as unidades hoteleiras e de referir que, ao contrario da Pen sao AstUrias, 0 

parque do Hotel Montemuro tem uma capacidade insuficiente, constatando-se 0 recurso par 

parte dos hOspedes ao estacionamento na via publica, nomeadamente na Avenida Central. 

Relativamente aos equipamentos termais tambem se considera insuficiente 0 parque existente, 

e urgente 0 ardenamento do estacionamento nos espagos publicos adjacentes aos 

equipamentos, de modo a nao prejudicar a imagem do conjunto e a sua integragao na unidade 

ambiental do vale da Ribeira da Courinha. 
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3.3 - PAVIMENTACAo 

o levantamento dos materiais e do estado de conservagao dos pavimentos de passeios e 

faixas de rodagem constitui uma componente importante da analise, contribuindo para a 

caracterizagao formal dos espagos publicos e permitindo identificar quais os locais onde e 

conveniente proceder a alteragoes. 

A excepgao de algumas bermas existentes na EM562 e pontualmente na Rua dos Balnearios 

Termais, que se apresentam em terra batida, todos os elementos do espago publico (faixas de 

rodagem, passeios, faixas de estacionamento) encontram-se pavimentados. 

Todas as faixas de rodagem sao revestidas por tapete betuminoso, que se apresenta, de um 

modo geral, em estado razoavel de conservagao. 

As berm as, quando existem, encontram-se em mau estado de conservagao, como e 6bvio 

sendo em terra batida, mas tambem apresentam deficiencias resultantes da falta de 

manutengao, nomeadamente 0 crescimento invasivo de especies arbustivas. 

Nos passeios sao usados diferentes materiais de revestimento, nomeadamente betonilha 

esquartelada, que constitui 0 material dominante nos arruamentos mais perifericos, micro-cubo 

de granito, que e 0 material dominante nos arruamentos centrais, e tambem paralelo de 

cimento e micro-cubo de calcario/basalto em situagoes pontuais. 

Os espagos publicos de estadia, nomeadamente 0 Jardim Central e 0 Parque de Merendas, 

encontram-se pavimentados com micro-cubo de granito e revestidos com vegetagao, 

apresentando-se em bom estado de conservagao. 

Em conclusao, refira-se que de um modo geral os materiais de pavimentagao existentes 

veiculam uma imagem urbana cuidada, nomeadamente os que sao compostos por pedra 

natural, enquanto que outros sao solugoes menos adequadas e de menor qualidade, como e 0 

caso dos compostos por betao e betonilhas. 

3.4 - EQUIPAMENTO E MOBILIARIO URBANO 

Como se tem vindo a verificar, os diferentes espagos publicos apresentam niveis de 

qualificagao bastante diferenciados, que tambem se manifestam ao nivel do equipamento de 

apoio. 

o equipamento e mobilia rio urbano existentes na Area de Intervengao foram sistematizados nas 

seguintes categorias: 

- bancos 

- papeleiras 

- contento res de lixo 

- ecopontos 
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- cabines telef6nicas 

- paragens de transportes colectivos 

- bebedouros/fontanarios 

- placas de sinaliza<;:ao/direccionais 

- elementos escult6ricos (estatua, cruzeiro, etc.) 

- floreiras 

- guardas metalicas 

o mobiliario urbano menos qualificado, nomeadamente os contentores para recolha de lixo 

domestico, e 0 que existe em maior quantidade, e na maioria dos locais da Area de 

Interven<;:ao. Trata-se de contentores de lixo indiferenciado, adaptados para a recolha 

mecanica. Existe, contudo, um ecoponto, onde e possivel dispor os residuos com vista a sua 

reciclagem. 

Ao contrario dos elementos de recolha de lixo domestico, as papeleiras, mais orientadas para 

os utilizadores da via publica, sao pouco frequentes, e apenas existem em espa<;:os que foram 

objecto de qualifica9ao, nomeadamente no Parque de Merendas, no Jardim Central e na zona 

dos equipamentos das Termas. 

Os espa<;:os de estadia atras referidos estao tambem equipados com bancos. 

o equipamento mais especializado, como cabines telef6nicas, esta concentrado nalguns locais 

estrategicos, onde e maior 0 afluxo de utentes, ou seja a zona das Termas e do Jardim Central. 

Ha a salientar tambem a existencia de alguns elementos escult6ricos (estatuas, cruzeiros) no 

Jardim Central. 

Quanto as paragens de transportes colectivos existe 1 abrigo situado na EN-2, que apresenta 

pouca qualidade. 

A excepc;:ao do Jardim Central e do Parque de Merendas, os espa<;:os publicos existentes nao 

disp6em de arboriza<;:ao. 

Em sintese, pode-se concluir que 0 mobiliario urbano e 0 equipamento de apoio ao espa<;:o 

publico e insuficiente em quantidade e pouco diversificado. Relativamente a arboriza<;:ao, 

salienta-se a necessidade de complementar as areas verdes dos espa<;:os de estadia com 

alinhamentos arb6reos que contribuam para a qualifica<;:ao dos restantes espa90s publicos. 
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III PROGRAMA DE INTERVENC;Ao 

1) PRESSUPOSTOS DA INTERVEN<;:Ao - 0 PROGRAMA DO CONCURSO 

o Programa do Concurso para 0 Projecto de Requalificagao da Area Envolvente as Termas do 

Carvalhal, definiu os objectiv~s estruturantes da intervengao a promover pela autarquia e 

constitui 0 fundamento das opgoes projectuais agora propostas. 

A analise desenvolvida, apresentada anteriormente neste Relat6rio, confirmou a premencia 

desses objectivos e permitiu aprofundar os modos como poderiam ser implementados. 

o objecto da encomenda de projecto refere-se essencialmente aos espa<;:os publicos da Area 

Envolvente as Termas do Carvalhal , conforme delimitagao contida no Caderno de Encargos do 

referido Concurso. 

Esta area, com cerca de 25 ha, compreende 0 nucleo das Termas e sua envolvente natural, e 

parte do aglomerado urbano do Carvalhal, englobando nomeadamente 0 seu nucleo central. 

Os espa<;:os publicos que estruturam 0 nucleo termal devem ser reflectir um conceito mais 

ludico e de elevada componente paisagistica do espa<;:o urbano, 0 que naturalmente implica 0 

controlo da fungao de atravessamento viario que actualmente desempenham. Esta mudanga do 

caracter dos referidos espagos publicos e viabilizada pelas alternativas existentes e a criar, e 

constitui um objectiv~ central enunciado no Caderno de Encargos do Concurso. 

A valorizagao do espago urbano joga-se tambem na qualificagao/diferenciagao do eixo que 

integra os espagos centrais do aglomerado e se desenvolve desde 0 vale da Ribeira de 

Courinha ate ao Parque de Merendas. 

A intervengao nesse eixo constitui uma oportunidade de promover uma maior articula<;:ao do 

nucleo termal com 0 aglomerado urbano, bem como de valorizar a sua legibilidade e identidade. 

A importancia da intervengao no referido eixo urbano e tambem critica para a coesao das 

interdependencias e complementaridades funcionais existentes, nomeadamente entre as 

Termas, as unidades hoteleiras e outros servigos de apoio, fomentando, em simultaneo, uma 

maior qualidade de vida urbana. 

A natureza do projecto encomendado, ao centrar-se sobre a intervengao nos espagos publicos, 

pressupoe 0 reconhecimento da importancia da qualifica<;:ao do ambiente urbano, atraves de 

acgoes facilmente implementaveis pela autarquia e com resultados a curto prazo. No entanto, 

como se exemplifica adiante, as acgoes nao circunscritas ao espago publico, e por is so de 

efeitos menos imediatos e controlaveis, sao tambem fundamentais para a construgao de um 

ambiente urbano mais qualificado. 
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Sendo 0 ambiente urbano um sistema onde interagem, formal e funcionalmente, arruamentos, 

espa90s de estadia, equipamentos e edificios, as opera90es de requalifica9ao s6 se completam 

se incidirem sobre todas as suas componentes. A titulo de exemplo, refiram-se as contradi90es 

entre 0 investimento no arranjo de um espa90 publico nuclear como 0 Jardim Central e a sua 

eventual subversao se fosse permitida uma edifica<;:ao marginal continua de tal modo que 

encerrasse 0 espa<;:o relativamente a paisagem. Ou refiram-se ainda os efeitos negativos sobre 

os valores paisagisticos do vale da Ribeira da Courinha, provocados pela constru<;:ao de 

edificios colectivos com grande impacto visual , opera<;:oes que obviamente colidem com 0 

esforyo da autarquia em promover um produto turistico de qualidade nas Termas. 

Eo nesta perspectiva que, na proposta agora apresentada, se delinearam tambem algumas 

medidas que ultrapassam 0 ambito estrito da interven<;:ao nos espa<;:os publicos, mas sem as 

quais podera ser posta em causa a eficacia das ac<;:oes para a sua requalifica<;:ao. 

2) 0 CONTEXTO DE PLANEAMENTO URBANO 

INSTRUMENTOS URBANisTICOS APLICAvEIS 

ORIENTAt;OES CONTIDAS NOS 

o Plano Director Municipal (PDM) de Castro Daire contem medidas especificas para a 

protec<;:ao das Termas do Carvalhal, nomeadamente a area de protec<;:ao as captayoes termais, 

onde nao e permitida qualquer edifica<;:80. Reconhece igualmente a importancia que 0 

aglomerado urbano tem vindo a assumir nas ultimas decadas, classificando-o como 0 2° na 

hierarquia do concelho, e admitindo por isso a constru<;:80 de tipologias colectivas com um 

maximo de 4 pisos. 

As potencialidades urbanas do Carvalhal sao patentes naquele plano atraves do 

reconhecimento da necessidade de implementa<;:ao de medidas urbanisticas especificas, a 

desenvolver em plano de pormenor. 

o Plano de Requalifica<;:ao das Termas do Carvalhal (PRTC) vem responder a esse objectiv~, 

definindo um zonamento de pormenor e algumas orienta<;:oes para a caracterizayilo dos 

espayos publicos. 

Genericamente, ambos os pianos veiculam uma ideia consentanea com a defendida na 

presente proposta e que se pode sintetizar nas seguintes premissas: delimitayao de uma area 

verde de protec<;:ao as Termas (que assume caracteristicas de Parque no caso do PRTC) e 

conten<;:ao do peri metro urbano. 

o PRTC, tratando-se de um estudo de pormenor, aprofunda as questoes da qualidade do 

ambiente urbano, apontando algumas medidas como a arboriza<;:ao de arruamentos e a 

arborizayao de enquadramento no vale da Ribeira da Courinha, a desenvolver 

concomitantemente com a criayao de um parque na zona terma!. 
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A presente proposta de projecto deve ser entendida como mais uma contribuigao na 

aproxima9ao sucessiva ao objecto de intervengao delineado nos anteriores pianos, com a 

assumpgao porem de que a redu9ao de incerteza subjacente a um projecto nao e 

uniformemente aplicavel ao objecto de intervengao, permanecendo muitas incertezas em 

diversos aspectos da proposta, por nao ser possivel programar, ou antecipar, todos os 

investimentos, publicos e privados, necessarios a sua implementagao, ou que entretanto sejam 

despoletados p~r facto res imponderaveis. 

A proposta contem p~r isso componentes proprias de projecto, em que com seguranga se 

podem estabelecer cenarios futuros (como e 0 caso da intervengao nos espagos publicos) e 

componentes em que 0 grau de incerteza e tao elevado como nos pianos de maior escala, 

surgindo nesse caso as propostas apenas como potenciais cenarios, sem pretender fixar 

solugoes mas apenas sugerir possiveis abordagens. 

3) TERMAS DO CARVALHAL - POTENCIALIDADES E CONSTRANGIMENTOS 

As Termas do Carvalhal contem um conjunto de potencialidades unicas que urge preservar e 

desenvolver. Desde logo, a raridade e qualidade terapeutica das aguas termais sao um valor 

unico que se devera sobrepor a consideragoes de outra indole. No entanto, e obvio que a 

prom09ao de uma estancia termal nao se esgota na qualidade das suas aguas, sendo 

necessario completar a oferta turistica, de que as termas sao um segmento em expansao, com 

a oferta de outras valencias, como sejam a qualidade ambiental e paisagistica, a qualidade dos 

espagos publicos e dos equipamentos de apoio, a diversidade das actividades de lazer. 

Com vista a clarifica9ao das medidas a implementar pelo projecto, procedeu-se a 

sistematizagao do conjunto de potencialidades e de constrangimentos que se colocam a 

constituigao de um novo quadro de desenvolvimento e de requalificagao das Termas. 

As potencialidades inscrevem-se nos seguintes factores: 

• Qualidade ambiental e paisagistica do vale da Ribeira da Courinha; 

• Identidade do assentamento urbano polarizado pelas Termas, nomeadamente as 

edificagoes que assumiram protagonismo na historia termal; 

• Existencia de uma estrutura de espagos publicos, de circulagao e de estadia, que confere 

legibilidade urbana ao aglomerado; 

• Caracter cenografico do maci90 rochoso das fontes termais, que possibilita 0 seu 

aproveitamento tambem em termos formais e paisagisticos; 

• Elevado nivel de acessibilidade (no do IP3 e EN2); 

• Existencia de um conjunto de equipamentos de apoio as Termas, que estabelece uma 

estrutura funcional de base para futuros desenvolvimentos. 
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Por outro lado, os constrangimentos reportam-se as seguintes situa~oes: 

• Subaproveitamento das potencialidades ambientais do vale da Ribeira de Courinha, por 

inexistencia de uma estrutura funcional que articule as areas equipadas com as zonas 

envolventes; 

• Edificios particulares com falta de qualidade formal e funcional, inseridos na unidade 

paisagistica do vale da Ribeira de Courinha; 

• Impacto visual de edificios colectivos que embora integrados na malha urbana, apresentam 

uma volumetria e inser~ao topografica lesiva para a paisagem; 

• Deficiente inser~ao da EM562 na rotunda de acesso ao n6 do IP3 (situa~ao a resolver 

atraves de interven~ao do IEP); 

• Desempenho da Rua dos Balnearios Termais na sua fun~ao de espa~o publico estruturante 

das Termas, por colidir com 0 papel de atravessamento via rio a que actualmente esta 

sujeita; 

• Deficiencias na articula~ao entre os espa~os de estadia centrais do aglomerado, devido ao 

atravessamento por uma via municipal com fun~oes de colectora concelhia; 

• Situa~oes de impasse urbanistico provocadas par interven~oes particulares geradoras de 

malha urbana sem a proposi~ao de uma estrutura articulada e coerente; 

• Deficiencias de integra~ao nos espagos publicos de alguns edificios com tipologia de bloco 

colectivo, por incompatibilidades de cotas e funcionalidade dos espagos; 

• Inexistencia de uma estrutura de arboriza~ao que promova a articula~ao visual e ambiental 

entre 0 aglomerado urbano, as Termas e 0 territ6rio envolvente. 

4) INTEGRA<;:Ao NA PAISAGEM E REQUALIFICA<;:Ao DO AMBIENTE URBANO 

OBJECTIVOS ESTRUTURANTES DA PROPOSTA 

o nucleo das Termas nao apresenta suficiente valor identitario ao nivel das rela~oes com 0 

espa~o natural, estando clara mente subalternizadas as potencialidades paisagisticas e 

ambientais do vale em que se insere. 

Tendo em conta 0 conceito tradicionalmente associado aos programas de Termas, em que a 

tematica da frui~ao do espa~o natural esta sistematica mente presente, dir-se-ia que aqui a 

diferencia~ao funcional e quase imperceptivel, como se se tratasse de mais um programa 

urbano. 

_ 0 reposicionamento do nucleo das Termas relativamente a envolvente natural deve ser po is um 

objectiv~ central da interven~ao. Mas tal reposicionamento, que pressupoe a integra~ao do 

espa~o natural como espa~o ludico e ambiental de vital importancia para a promo~ao turistica 
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das Termas, nao exclui, e pelo contrario, deve implicar uma maior e mais cuidada articula<;:ao 

com 0 espa<;:o urbano envolvente. 

A referida articula<;:ao exprime-se pela qualifica<;:ao/diferencia<;:ao do espa<;:o publico enquanto 

suporte de distintos programas e funcionalidades. 

As diferentes circunstancias que concorrem na Area de Interven<;:ao, por um lado, um 

aglomerado urbano que ocupa a 2' posi<;:ao na hierarquia urbana do concelho, por outro, 0 

desenvolvimento sustentado da estancia termal, que se devera articular quer com 0 espa<;:o 

urbano quer com 0 ambiente natural, determinam um quadro de interven<;:ao que devera aceder 

a diferentes parametros de funcionalidade e significa<;:ao ambiental. 

Face aos condicionalismos funcionais e morfologicos existentes, 0 duplo objectiv~ de 

requalifica<;:ao do ambiente urbano e de valoriza<;:ao ambiental e paisagistica do vale da Ribeira - --- -
de Courinha, devera desenvolver-se nos seguintes objectiv~s especificos: 

• Promover 0 desvio do trafego de atravessamento do arruamento central das Termas, 

recuperando para a vivencia pedonal 0 seu espa<;:o publico estruturante; 

• Valorizar os espa<;:os publicos de estadia existentes no aglomerado, assegurando a sua 

articula<;:ao e continuidade espacial; 

• Preservar os valores arquitectonicos que constituem a memoria historica do aglomerado e 

os testemunhos do seu desenvolvimento termal; 

• Criagao de um sistema de percursos pedonais que articulem as diferentes areas do vale, 

equipadas ou a equipar; 

• Diminui<;:ao do impacto negativo introduzido por constru<;:oes particulares sobre a unidade 

paisagistica do vale; 

• Melhoria das condi<;:oes de funcionamento da rede viaria do aglomerado, atrav8S da revisao 

de tragados e competencias das vias existentes e a criar; 

• Disciplinar 0 estacionamento automovel no aglomerado e na zona termal, de modo a que 

nao prejudique a frui<;:ao dos espa<;:os publicos pelos peoes; 

• Refor<;:o das continuidades visuais e funcionais do eixo estruturante do Carvalhal, que 

articula os espa<;:os publicos centrais e os equipamentos termais; 

• Resolu<;:ao de situa<;:oes de descontinuidade e de impasse urbanistico, promovendo a 

articula<;:ao da malha urbana numa estrutura integrada e coesa; 

• Reconstruir as continuidades entre equipamentos termais, espa<;:os publicos e elementos 

naturais envolventes. 
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5) AS NOVAS TERMAS DO CARVALHAL: APROXIMA<;:OES PROJECTUAIS 

A requalificagao da Area Envolvente as Termas do Carvalhal, devendo atender a problemas 

formais e funcionais de diferente natureza, tem tambem de desenvolver-se segundo diferentes 

modalidades e formas de requalificagao. 

o objecto central do projecto e 0 espago publico, e e aqui que a proposta se pode fixar com 

mais rigor e certeza. 

Relativamente a componente dos espagos publicos, 0 problema fulcral do projecto refere-se 

aos atravessamentos viarios que prejudicam a coesao formal e funcional dos lugares centrais 

das Termas e do aglomerado urbano. 

Para resolver essa questao propoe-se a aplicagao do conceito de "canal partilhado", em que, 

recorrendo a medidas de acalmia do trafego e de desenho urbano, se possa garantir a 

seguranga dos peoes. No "canal partilhado" a circulagao de peoes tem preValElncia sobre a 

circulagao autom6vel, e simultaneamente, contem uma flexibilidade que admite que os 2 tipos 

de utilizagao convivam no mesmo espago. 

A implementagao de um conceito como 0 de "canal partilhado" implica uma atengao especial a 

seguranga dos peoes, garantindo uma redugao significativa da velocidade de circulagao 

autom6vel. Essa redugao pode ser conseguida atraves de medidas que condicionem 0 

comportamento dos condutores de veiculos motorizados, forgando-os a adoptarem maiores 

precaugoes, ja que utilizam um espago dirigido sobretudo aos peoes. 

Esta tipologia de espago publico adapta-se bem ao arruamento que estrutura os equipamentos 

termais e permitira recriar um ambiente urbano que se integre na paisagem do vale. 

Para 0 centro do aglomerado, a solugao passa pela redefinigao dos tragados de 

atravessamento viario (nomeadamente da EM562) e criagao de uma especie de "praga residual 

de articulagao", que assegure a continuidade entre 0 Jardim Central, 0 Parque de Merendas e 0 

cruzamento nuclear do aglomerado. 

Os term os da requalificagao dos espagos publicos da Area de Intervengao podem definir-se nas 

seguintes aproximagoes projectuais: 

• Privilegiar a circulagao de peoes, reflectindo no uso do espago publico a vertente funcional 

dominante no nucleo termal e no centro do aglomerado; 

• Reformulagao do perfil da Rua dos Balnearios Termais e dos seus espagos singulares 

devolvendo-os aos peoes, e disciplinando a circulagao autom6vel e 0 estacionamento; 

• Garantir a seguranga da circulagao de peDes, adoptando medidas de acalmia do trafego; 

• Criagao de um espago canal nivelado, na zona das Termas, em que a marcagao dos 

diferentes usos (faixa de circulagao para autom6veis, faixas de circulagao exclusivas para 

peoes e faixas de estacionamento) e obtida por guias de nivel e diferengas de pavimentos, 

optando-se por materiais que transmitam 0 caracter pedonal pretendido, sendo esse canal 
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delimitado nas fronteiras com outras ruas por guias rampeadas que assinalem a entrada 

num espac;:o em que a circulac;:ao dos pe6es prevalece sobre a circulac;:ao automovel; 

• Criac;:ao de alinhamentos arboreos de continuidade e enquadramento que articule a estrutura 

verde do aglomerado e 0 vale da Ribeira de Courinha; 

• Requalificac;:ao do cruzamento da EM562 no centro do aglomerado, caracterizando-o como 

local de estadia e de articulac;:ao com os espac;:os de estadia (Jardim Central e Parque de 

Merendas) 

• Correcc;:ao do trac;:ado da EM562 desviando 0 trMego de atravessamento do centro do 

aglomerado 

• Qualificac;:ao da EM562 enquanto via colectora concelhia que exerce simultaneamente 

func;:6es de distribuidora urbana, dotando-a de condic;:6es de seguranc;:a para a circulac;:ao de 

veiculos e pe6es, em consonancia com a intervenc;:ao prevista pelo IEP; 

• Criac;:ao de uma rede de percursos de pe6es no vale da Ribeira de Courinha, aproveitando 0 

potencial paisagistico existente e valorizando os socalcos e a linha de agua, e 0 uso dos 

espac;:os equipados e a equipar; 

• Criac;:ao de faixas de estacionamento ao longo dos arruamentos na proximidade dos 

equipamentos termais e no centro do aglomerado urbano; 

• Proibic;:ao de circulac;:ao de pesados, excepto cargas e descargas em horarios estabelecidos, 

na Rua dos Balnearios Termais; 

• Potenciar a continuidade formal e funcional do eixo estruturante do Carvalhal, desde 0 

Parque das Merendas ate a Ribeira de Courinha; 

• Implantac;:ao de arborizac;:ao para minorar 0 impacto visual de edificios sobre a paisagem; 

• Limpeza do macic;:o rochoso das fontes termais, pela remoc;:ao de elementos estranhos; 

• Requalificac;:ao do parque de estacionamento existente junto dos Balnearios; 

• Adopc;:ao de materiais de pavimentac;:ao consonantes com 0 caracter "natural" pretendido 

para a zona termal, nomeadamente 0 uso da pedra (em canais de circulac;:ao), relvados 

transitaveis por veiculos (em locais de estacionamento) e vegetac;:ao (em locais de estadia); 

• Construc;:ao de um deck para apoio a actividades de lazer na ribeira de Courinha; 

• Criac;:ao de um conjunto de locais de estadia equipados, ao longo da rede de caminhos 

pedonais a criar no vale da ribeira de Courinha. 

As outras componentes da proposta extravasam 0 ambito da intervenc;:ao nos espac;:os publicos e por 

isso adquirem neste projecto apenas um caracter de recomendac;:6es. 

Tratam-se de medidas de natureza urbanistica e arquitectonica que pod em ser definidas em 

instrumentos de regulac;:ao como 0 zonamento, ou ainda ser objecto de simulac;:6es visuais que 

apresentem cenarios possiveis, mas obviamente nunca vinculativos em termos de projecto. 
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Entre as medidas urbanisticas a implementar na Area de Intervengao destacam-se as seguintes 

propostas: 

• Construgao de um edificio para Piscinas Termais, integrado no macigo rochoso das fontes 

termais; 

• Construgao de novos Balnearios, na proximidade dos existentes e recriando socalcos de 

forma a integrarem a topografia e imagem local; 

• Construgao de um pequeno edificio de recepgao e apoio informativo das Termas, inserido 

numa operagao de reformulagao da "entrada" da estancia termal , que reponha a vegetag80 

e arborizagao do vale e integre um parque de estacionamento (aproveitando a desactivag80 

do tramo final da EM562); 

• Criagao de areas verdes de reserva ao longo do vale da Ribeira de Courinha, adjacentes as 

areas equipadas e a equipar; 

• Clarificag80 dos limites entre 0 aglomerado urbano e a estancia termal, eliminado a area de 

ocupagao por moradias e integrando-a na zona a ocupar por uma unidade hoteleira; 

• Implantagao de uma nova unidade hoteleira, inserida num macigo arb6reo, que se 

desenvolva de forma fragmentada em pequenas unidades funcionais, estabelecendo 

percursos pedonais de lazer e de ligagao as Termas; 

• Recuperag80 de construgao rural (moinho) existente junto a Ribeira de Courinha, para 

instalag80 de exposigao permanente sobre a hist6ria termal do Carvalhal; 

• Preservag80 dos edificios associ ados a hist6ria das Termas, nomeadamente as antigas 

unidades hoteleiras, ja desactivadas ou ainda em funcionamento; 

• Preservag80 da identidade do Jardim Central como espago aberto sobre a paisagem, 

garantindo as descontinuidades necessarias na futura edificagao marginal, 0 que implica 

uma pormenorizagao do zonamento existente; 

• Demoligao de edificios particulares inseridos no vale da Ribeira de Courinha, que prejudicam 

formal e funcionalmente a qualidade do ambiente; 

Dado que ultrapassa 0 ambito da intervengao pretend ida, este conjunto de propostas apenas consta 

do presente Estudo Previo a titulo indicativo. 
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PROPOSTAS DE ORDENAMENTO DO PARQUE DAS TERMAS 

SIMULAC;:OES IMAGETICAS 
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ENTRADA NO VALE DAS TERMAS 
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DECK NA RIBEIRA DE COURINHA 
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PISCINAS TERMAIS 
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NOVA UNIDADE HOTELEIRA 
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INQUERITO AO EDIFICADO 

(CRITERIOS APLICADOS NO LEVANTAMENTO E SISTEMATIZACAO DA INFORMACAO) 

o levantamento de campo do edificado efectuado para a area de intervencao do "Projecto de 

Requalificacao dos Espacos Publicos das Termas do Carvalhal", teve por objectiv~ a recolha de 

informacao necessaria para a caracterizac;:ao dos lotes e das formas de ocupac;:ao existentes ao longo 

dos arruamentos. 

Os dados recolhidos e a identificac;:ao fotografica, foram sistematizados em fichas de inquerito, tendo 

como unidade 0 edificio. 

Os criterios aplicados na recolha e sistematizac;:ao da informac;:ao sao os seguintes: 

1. IDENTIFICAC;:AO 

A localizacao do edificio na area de intervencao e referenciada atraves do nome do espaco 

publico onde se localiza. 

Por razoes operativas, de facilidade de identificacao e consulta dos dados recolhidos, optou

se por criar uma numeracao propria , constituida por dois numeros, sendo 0 primeiro referente 

a identificacao do quarteirao e 0 segundo referente ao edificio. 

A area de intervencao foi dividida em diferentes unidades de inquerito baseadas no quarteirao. 

Os numeros de identificacao dos edificios estao assinalados na planta de Identificacao do 

Inquerito ao Edificado. 

Dada a inexistencia de informar;ao rigorosa sobre 0 cadastro da area de intervenr;ao, optou-se 

por nao proceder a delimitar;ao dos lotes correspondentes a cada edificio. 

2. VOLUMETRIA E usa 
A cercea dos edificios esta escalonada do piso -1 ao piso 4, num quadro que relaciona a 

volumetria com os usos. Considera-se 0 pi so 0 como sen do 0 piso que esta ao nivel ou que 

apresenta pequenas diferenc;:as de cota em relac;:ao ao espac;:o publico. 

No decorrer do levantamento de campo verificou-se que alguns edificios apresentam uma 

cercea que ultrapassa os cinco pisos, podendo atingir um maximo de 5 pisos acima do nivel 

do solo. 0 registo dessas situac;:oes ficou assegurado pela anotac;:ao do numero total de pisos. 

Os dados relativos a utilizac;:ao dos edificios foram recolhidos atraves da observacao ou 

consulta directa aos habitantes e sao sistematizados por piso, considerando-se as seguintes 

situacoes: em construc;:ao; devoluto; ocupado para habitac;:ao; ocupado para outras 

actividades, sendo nesse caso mencionado 0 seu usa especifico. 
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Procedeu-se igualmente ao levantamento do numero de parcelas existentes nos edificios, 

entendendo-se por parcela cada unidade de habita9ao (fogo) ou de outro uso. 

3. TIPOLOGIAS E INTERESSE PATRIMONIAL 

As tipologias da edifica9ao foram sistematizadas nas seguintes categorias : 

Habitacao unifamiliar - Edificios com uma s6 parcela habitacional. 

Habitacao multifamiliar - Edificios com mais do que uma parcela habitacional. 

Outras Tipologias - Ed ificios para outras fun90es que nao a habitacional , concebidos de raiz 

para 0 efeito, ou resultantes da reconversao de tipologias habitacionais. 

As tipologias habitacionais consideradas nile pressup6em 0 uso residencial exclusivo, sendo 

frequente um usa misto, atraves da implanta<;:ilo de estabelecimentos comerciais ou de 

servi<;:os no ric. 

A caracteriza9ao tipol6gica e completada pelo numero de frentes do edificio, obtendo-se 

assim as tipologias comuns no quadro de modelos arquitect6nicos dominantes em programas 

habitacionais: 

Habitacao unifamiliar 

(4 frentes) habita<;:ao unifamiliar isolada; 

(3 frentes) habila<;:ao unifami/iar geminada; 

(2 frentes) habila<;:ao unifamiliar em banda; 

Habitacao multifamiliar 

(4 frentes) habita<;:ao colectiva em bloeo isola do; 

(3 frentes) habita<;:ao colectiva em bloco geminado; 

(2 frentes) habila<;:ao co/ectiva em banda. 

Relativamente ao interesse patrimonial do edificado, foram consultados os instrumentos 

urbanisticos existentes, nomeadamente 0 Plano de Requalifica9ao das Termas do Carvalhal, 

bern como 0 PDM de Castro Daire. 

Nao exislem edificios classificados como Monumenlos Nacionais ou Im6veis de Interesse 

Publico, nem edificios classificados com outro tipo de protec<;:ao palrimonial, nomeadamente 

de ambito municipal. No entanlo, 0 Plano de Requalifica<;:ao das Termas do Carvalhal, ao 

eonsiderar uma zona de "conserva<;:ilo das caracter/slicas exislenles", lem subjacente uma 

inlen<;:ao de protee<;:ao a um conjunto de edif/cios que apresenla caracleristicas interessanles 

e que por isso se considera deverem ser objeclo de classificagao especifica (edificio de 

inleresse concelhio), alargando as garanlias de preserva<;:ao conlidas no referido Plano. 
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4. ESTADO DE CONSERVAi;:iiO 

o estado de conserva<;:ao do edificado foi classificado segundo os seguintes criterios: 

Bom 0 edificio apresenta boas condi90es estruturais e esta bem conservado em 

term os de cobertura, caixilharia, revestimentos e pintura. 

Razoavel A estrutura e a cobertura do edificio apresentam boas condi<;:oes, nao 

obstante se observarem indicios de degrada<;:ao nas caixilharias, 

revestimentos e pintura. 

Mau 0 edificio apresenta deficientes condi<;:oes estruturais, com empenos, fissuras 

ou coberturas com infiltra<;:oes graves, amea<;:ando ruina . 

o edificio apresenta um estado de degrada<;:ao geral avan<;:ada, com ausencia 

total ou parcial da cobertura e das caixilharias, e com elementos estruturais 

gravemente danificados ou inexistentes. 

5. INSERi;:iio NO ESPAi;:O PUBLICO 

Os elementos recolhidos neste dominic visam informar directamente as op<;:oes projectuais a 

desenvolver futuramente, fornecendo dados importantes sabre a modo como as edificios se 

relacionam com 0 espa<;:o publico e as solicita<;:oes provaveis que poderao exercer no plano 

funcional. 

Como contribui<;:ao para a avaliagao das necessidades de estacionamento foi recolhida 

informagao sobre as condigoes de aparcamento no interior do lote e/ou edificio, e sobre a 

potencial procura de estacionamento de curta duragao. 

6. GESTiiO URBANA 

No quadro destinado a sistematizagao da gestao urbanistica constam os codigos de registo 

dos processos relativos a area de intervengao, assim como 0 tipo de pretensao, 0 requerente 

e a situagao actual do processo. 
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INQUERITO AOS ESPAgOS PUSLICOS 

(CRITERIOS APLICADOS NO LEVANTAMENTO E SISTEMATIZAC;Ao DA INFORMAC;AO) 

No ambito da elabora98o do Projecto de Requalifica980 da Area Envolvente das Termas do Carvalhal 

foi recolhida informa980 sobre os espa90s publicos, tendo em vista a sua caracteriza9ilo formal e 

funcional. 

Os espa90s publicos da Area de Interven980 fcram segmentados em unidades de inquerito, com 

numeros de identifica9ao que se assinalam na planta de Identificacao do Inguerito aos Espacos 

Publicos. 

A informa9ao recolhida foi sistematizada segundo as seguintes categorias e criterios: 

1. IDENTIFICAi;Ao 

A identifica9ao do espa90 publico a que se refere cad a ficha e realizada atraves da sua 

designa9ao toponimica e atraves do numero de referencia com que e identilicado em planta. 

Dada a variar;:ilo das caracteristicas fisicas dos arruamentos, optou-se por segmenta-Ios em 

tramos mais reduzidos, directamente relacionaveis com a malha urbana e que apresentassem 

uma certa homogeneidade funcional e formal. Essa delimitar;:ilo de tramos de arruamenlos 

deriva da considerar;:ilo dos cruzamentos viarios ou da exisl{mcia de espar;:os publicos que se 

aulonomizam relativamenle ao canal via rio. 

2. INTENSIDADES E TIPOS DE UTILlZAi;AO 

Dada a inexistencia de contagens de tralego, procurou-se realizar uma aproxima9ao a 
intensidade de uso dos arruamentos atraves da observa9ao directa, em diversos hor<3rios e 

dias. 0 usa automovel e 0 usa pedonal Icram avaliados quanta a sua carga segundo 3 

categorias de intensidade: intensivo, medio e reduzido. 

3. PENDENTE 

Sao relerenciadas as caracteristicas topograficas do espa90 publico e calculadas as 

respectivas pendentes. 
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4. FAIXA DE RODAGEM 

Foi assinalado 0 dimensionamento do perfil transversal da faixa de rodagem. 

Foram tambem levantados os sentidos da circulac;:ao (2 sentidos ou sentido unico). 

A definic;:ao das caracteristicas do perfil transversal da faixa de rodagem foi completada pelo 

levantamento da existencia, ou nao, de bermas. 

5. PASSEIOS 

o dimensionamento transversal dos passeios foi sistematizado considerando intervalos que 

reflectem 0 tipo de uso possivel, sendo que a classe de menos de 1 metro corresponde a 

passeios com condic;:oes deficientes de circulac;:ao de peoes, a cia sse de 1 a 1,5 metros 

corresponde a passeios com condic;:oes de circulac;:ao razoaveis, e a cia sse de mais de 1,5 

metros corresponde a passeios com boas condic;:oes de circulac;:ao e eventualmente capazes 

de servir de suporte a usos com caracter de permanencia (nomeadamente zonas de estar 

com bancos, esplanadas, arborizac;:ao, etc.). 

Ainda no que se refere aos passeios, e depois de observada a variaqao de traqado existente 

nos diferentes tramos de arruamentos, optou-se por sistematizar essa diversidade, 

assinalando se 0 passeio e continuo ou se ao longo de uma mesma faixa existem 

interrupqoes, e se existe passeio num ilnico lado da via ou nos dois lados. 

6. ESTACIONAMENTO 

Foram levantadas as condic;:oes em que se realiza 0 estacionamento automovel , assinalando 

se 0 estacionamento e ordenado ou desordenado, ou seja se existem ou nao areas proprias 

para estacionamento automovel, nomeadamente baias de estacionamento devidamente 

delimitadas e identificadas. 

No caso do estacionamento informal e referido se ocorre em 1 ou nos 2 lados do arruamento. 

7. ESPAi;:OS VERDES 

Foi assinalada a existemcia de arvores, arbustos e espac;:os relvados ou ajardinados. 

8. SINALlZAi;:Ao 

Foram mapificados os elementos de sinalizac;:ao urbana existentes, nomeadamente 

passadeiras, pontos de conflito (cruzamentos, lombas de redugao de velocidade, etc.) e 

sinalizagao direccional (relativos a servic;:os publicos e localidades). 
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9. MATERIAlS DE PAVIMENTA<;:AO 

Os materiais de pavimentagao utilizados nas faixas de rodagem enos passeios foram 

mapificados, tendo side detectados os seguintes materiais: tapete betuminoso, cuba de 

granito (cubos de granito de O.10xO.10 m), micro-cubo de granito (cubos de granito de 

O.05xO.05 m), betonilha esquartelada, betoes e terra batida. 

10. MOBILIARIO URBANO 

Foram levantadas as localizagoes e quantidades existentes em cada espago publico dos 

diferentes tipos de mobiliario urbano, nomeadamente bancos, papeleiras, contentores de lixo 

indiferenciado, contentores de lixo para reciclagem (ecopontos), cabines telef6nicas, 

paragens de transporte publico, fontes, elementos esculturais (estatuas, cruzeiros, etc.) e 

outras estruturas de apoio ao espago publico. 

11 . ESTADO DE CONSERVA<;:AO 

o estado geral de conservagao dos pavimentos das faixas de rodagem, passeios, bermas e 

faixas de estacionamento, dos espagos verdes e do mobiliario urbano foi avaliado segundo 3 

categorias (bom, razoavel, maul. 
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