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ARQUITECTURA E URBANISMO 
FACTORES DE RECONHECIMENTO E DE CARACTERIZAÇÃO PROSPECTIVA 
 
AGLOMERADO 

PALA, freguesia de Ancede e Ribadouro, concelho de Baião 
 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 
CONDIÇÕES DE ASSENTAMENTO 

O aglomerado (Aldeamento da Pala), resultante do antigo bairro operário dos trabalhadores da obra de 
construção da barragem do Carrapatelo, estrutura-se na vertente orientada a sul, a jusante da foz do rio 
Ovil, no espelho do Bestança, vertente estabelecida entre a N211 e a linha férrea. 
 
MODELO URBANÍSTICO / SENTIDO MORFOTIPOLÓGICO / DEFINIÇÃO DE LIMITES (PERÍMETROS URBANOS) /  
NÍVEIS DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA E FUNCIONAL 

Pala apresenta um pequeno núcleo primordial de matriz orgânica, junto à curva da N211, no 
alinhamento preciso da ribeira de Bestança, constituído por cerca de duas dezenas de construções, 
muitas das quais em avançado estado de degradação ou em ruínas. 
A restante estrutura de Pala é planeada pela conformação de plataformas socalcadas servidas por 
arruamentos de nível, onde são definidas as parcelas edificadas. De resto, parte das construções 
correspondem a projectos-tipo, com repetições e variantes, sendo que alguns destes imóveis foram 
entretanto alterados quer na sua imagem e volumetria quer em alguns aspectos da própria organização 
tipológica e função. Esta estrutura é articulada por alguns arruamentos e percursos transversais 
rampeados, estabelecidos contra a pendente, o principal dos quais é a própria N211 que envolve o 
sector urbano com maior compacidade.  
Na frente de água, a N211 tem continuidade pela rua da Portela do Rio, de acesso ao Douro Royal Valley 
Hotel & SPA. Este arruamento foi recentemente sujeita a melhoramentos que, no entanto, estão ainda 
por completar.  
 
VALORES SIGNIFICANTES E FACTORES DISSONANTES 

A Capela de S. Gonçalo e respectivo adro, o jardim, e o apeadeiro de Pala são alguns dos elementos e 
espaços de identidade deste território.  
O núcleo antigo, pelo conjunto orgânico dos seus espaços públicos e estruturas edificadas, apresenta 
grande interesse urbanístico e cultural, sendo assim fundamental a sua reabilitação e preservação, bem 
com a abertura à envolvente por inserção de programas de natureza colectiva como factores de 
motivação de visitas e impulsionadores de acções de valorização. 
Os ancoradouros são também factores de qualificação ambiental, que poderão ser potenciados pelo 
tratamento adequado das margens e espaços de amarração. 
A imagem urbana pouco qualificada e o relativo mau estado de conservação de muitas das construções 
constituem os principais factores dissonantes em presença. 
O Douro Royal Valley Hotel & SPA, não obstante o seu desenho arquitectónico cuidado, constitui uma 
ruptura morfológica e de escala, pela manifesta desadequação da sua inserção paisagística (que permite 
uma leitura desajustada da sua envergadura no contexto de enquadramento), questão que só poderia 
ser devidamente resolvida em sede de projecto. O seu volume impõe-se com agressividade à escala da 
albufeira da Pala, nomeadamente para tomadas de vistas a partir do rio ou de Porto Antigo. 
 
NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E DE CONFORTO 

A frente de água apresenta um padrão ambiental pouco significativo, pelo reduzido perfil do passeio 
público, apenas marcado pela adro e Capela de São Gonçalo, pelos espaços de estadia, do tanque 
público, do pequeno jardim / parque de lazer (largo Pereiras), que constituem momentos de algum 
interesse cultural. 
A fachada ribeirinha também não apresenta imagens singulares e conjunta interessantes, nem 
tratamentos ambientais relevantes.  
A rua da Portela do Rio, não obstante os espaços intersticiais ainda por qualificar, exibe um pequeno 
espaço de estar com pérgula, que pontua a cabeceira de um pontão de acostagem. 
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As poucas árvores localizadas na frente de água (no espaço de merendas, no adro da Capela de São 
Gonçalo e na rua da Portela do Rio) constituem uma das ordens de qualificação ambiental, tal como 
como o jardim do aldeamento da Pala (largo Pereiras). 
Não obstante os percursos transversais existentes entre as plataformas a várias cotas, algumas das 
distâncias percorridas são ainda pouco confortáveis, especialmente nas situações dos poucos impasses, 
aparentemente resolúveis, que ainda subsistem. 
 
SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E POTENCIALIDADES 

A desorganização de algumas redes aéreas, o mau estado de conservação de espaços e estruturas do 
núcleo antigo, a imagem pouco qualificada do conjunto mais recente, o estrangulamento do passeio de 
peões de borda-d’água, o sentido estradal de diversos arruamentos, os padrões ambientais irrelevantes 
e o défice de desenho urbano, são alguns dos problemas observados no aglomerado planeado “como 
urbano” na sequência espacial de um pequeno núcleo rural com eminente carga histórica. 
Os problemas apontados sobressaem com maior nitidez face ao manifesto potencial cénico de Pala, cuja 
frente de água entre o núcleo antigo e a Portela tem cerca de 1.000 metros, frente que poderá ser 
assumida como um passeio público bem dimensionado. Verifique-se a significativa dimensão da 
albufeira de Pala, que permite a realização de provas de motonáutica e outros eventos com elevada 
carga funcional. 
 
ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO EXISTENTES 

  
PDMB 2014, G210-1 Planta de Ordenamento, r16 /pl. C. Fonte: CMB    POARC 2001, Planta Síntese de Ordenamento (AC), carta 5. Fonte: INAG 

 

- Solo Urbano: espaços residenciais (aglomerado existente); 
- Solo Urbanizável: espaços residenciais (área entre a N211, N108 e a Portela 
do Rio); 
- Espaços de polarização do turismo fluvial. 
- UOPG 7. 

- Espaços Urbanos; 
- Espaços de vocação turística; 
- Área de Recreio Balnear; 
- Estruturas de Acostagem e Apoio à Navegação: Cais Secundário, 
- Centro Náutico, Fluvina, Pista de Motonáutica. 
- UOPG X. 
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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 

6.a.  Constituição de passeio público de borda-d’água (em deck com estrutura ligeira, ou em faixa de 
aterro por alargamento do actualmente existente, correspondente ao arruamento marginal) 
ligando pontões e espaços de descanso e merendas, com desenvolvimento entre a Igreja Matriz de 
Santo António de Ribadouro, a plataforma da Capela de S. Gonçalo, e a rua da Portela, a poente da 
aldeia da Pala, assim como passeio público de ligação a Porto Manso. 

6.b.  Resolução pontual de impasses desnecessários ou inserção de artefactos viários para retrocesso 
viário (inversão de marcha). 

6.c.  Constituição de sistema de vários espaços públicos em socalcos, articulados desde o apeadeiro 
ferroviário de Pala e a plataforma/adro da Capela de S. Gonçalo na frente de água – sistema de 
praças / plataformas em “cascata”. 

6.d.  Percursos de articulação urbana e territorial entre as plataformas/eixos viários a diversas cotas 
(novos percursos e prolongamento/articulação de percursos existentes). 

6.e.  Ampliação do jardim de Pala, por constituição de áreas ajardinadas e arborizadas ao longo dos 
arruamentos e no sistema de plataformas entre o apeadeiro e a Capela de São Gonçalo. 

6.f.  Inserção de área de estacionamento de apoio aos cais, capela e passeio público de borda-d’água, a 
localizar junto ao largo Pereiras. 

6.g.  Reperfilamento do caminho dos Pousadouros, rua António Fernando da Fonseca, rua da Escola, rua 
Nossa Srª. da Conceição, por ajardinamento, arborização, espaços de remate e articulação, 
instalação de mobiliário e equipamento urbano, e reorganização das redes e infraestruturas 
urbanísticas. 

6.h. Programa de reabilitação urbana por definição de diversos níveis de intervenção na 
correspondência ao estado de conservação e tipologias dos problemas e patologias existentes (13 
imóveis degradados, 1 ruína e 35 construções em estado razoável).  
O edifício em ruinas e os edifícios desocupados poderão eventualmente contribuir para melhorar o 
balanço funcional do aglomerado, nomeadamente por actividades comerciais, albergue para jovens 
ou actividades ligadas à motonáutica (para além dos apoios flutuantes a esta modalidade). 

6.i. Definição de um programa de estruturação urbanística e de qualificação ambiental para a área de 
Solo Urbanizável, tendo em vista objectivos como: estudo de um padrão conjunto de imagem 
urbana e linguagem territorial, integrando a área de Solo Urbano actualmente existente (registando 
as suas condições de qualificação), a unidade hoteleira recentemente executada (incorporando-a, 
amenizando o seu impacto de contexto), a área dos Espaços de Polarização do Turismo Fluvial na 
frente de água, dimensionando um balanço multifuncional dinâmico e flexível, um sistema de 
espaços colectivos bem hierarquizados e com desenvolvimento adequado ao programa e contexto, 
entre outros aspectos igualmente relevantes. 
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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 de Pala. Fonte: GoogleEarth 

  
Pala. Fonte: A. Martins 

    
Pala. Fonte: RIFORTER 
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Aldeia da Pala vista a partir de Porto Antigo, com o Douro Royal Valley Hotel & SPA (Application School Hotel) à esquerda e ao fundo na imagem, 
e Porto Manso em primeiro plano e à direita na imagem. Fonte:RIFORTER 

  
Pala. Fonte: RIFORTER e GoogleEarth 

     
Pala. Fonte: GoogleMaps 

   
Rua da Portela do Rio e acesso ao Douro Royal Valley Hotel. Fonte: RIFORTER  

   
Douro Royal Valley Hotel (fachada ribeirinha) | Douro Royal Valley Hotel (empena nascente) | fachada ribeirinha da Pala. Fonte: RIFORTER 


