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ARQUITECTURA E URBANISMO 
FACTORES DE RECONHECIMENTO E DE CARACTERIZAÇÃO PROSPECTIVA 
 
AGLOMERADO 

PORTO ANTIGO, freguesia de Oliveira do Douro , concelho de Cinfães 
 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 
CONDIÇÕES DE ASSENTAMENTO 

Porto Antigo localiza-se na margem direita da Foz do rio Bestança (margem esquerda do rio Douro) na 
base e vertentes de uma colina, envolvendo-a, desde a cota 50 (cota actual da albufeira de Carrapatelo) 
e a cota 95.  
A N211 atravessa o rio Douro pela ponte intervencionada por Edgar Cardoso, ligando Porto Antigo a 
Porto Manso e Pala, na margem direita do rio Douro 
 A N222 secciona a Calçada Romana, e percorre a margem esquerda do rio Douro entre Porto Antigo e 
Oliveira do Douro. 
 
MODELO URBANÍSTICO / SENTIDO MORFOTIPOLÓGICO / DEFINIÇÃO DE LIMITES (PERÍMETROS URBANOS) /  
NÍVEIS DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA E FUNCIONAL 

O aglomerado verifica uma forma linear estruturada pela Calçada Romana estabelecida contra a 
pendente da colina, ao cimo da qual apresenta alguma nucleação com base na ramificação de serventias 
com traçado sul / poente na vertente orientada para o Bestança. 
Com a albufeira de Carrapatelo e subida do espelho de água para a cota 50, as áreas de borda-d’água 
abaixo da N211 são ocupadas pelo ancoradouro e unidade hoteleira em situação de impasse na extrema 
da rampa de acesso. 
 
VALORES SIGNIFICANTES E FACTORES DISSONANTES 

São vários e diversificadas as estruturas com interesse, como: 
-  Calçada Romana que, vindo de Porto Manso, atravessa Porto Antigo contra a pendente, prosseguindo 

até Boassas; 
-  Ponte de Mosteirô intervencionada por Edgar Cardoso em condições técnicas e entregas muito 

peculiares; 
-  Casarão de Porto Antigo, orientado para o Bestança, sendo uma das estruturas representativas do 

aglomerado. 
São também diversos os factores dissonantes em presença, como, entre outros: 

-  Edifícios degradados e em ruínas na frente da albufeira do Carrapatelo;  
-  Degradação dos conjuntos urbanísticos estruturados pelo eixo da calçada romana, assim como a 

degradação da própria calçada, afectada por malformações de elevada gravidade, como o 
recobrimento por tapete asfáltico e modificação dos seus espaços de remate e de articulação urbana; 

-  Degradação física e da imagem urbana; 
-  Os eixos viários mantém ainda as suas características estradais, como a ausência de passeios laterais 

de peões, de redes de drenagem de águas pluviais e iluminação pública sem qualificação relevante, 
entre outros aspectos. 

 
NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E DE CONFORTO 

-  A área de cais encontra-se bem qualificada, embora corresponda a um espaço terminar sem 
continuidade e articulação com os espaços adjacentes de frente de água; 

-  Os elementos do traçado viário apresentam baixos níveis de conforto para os peões, encontrando-se 
igualmente desprovidos de tratamentos ambientais relevantes, constituindo factores de 
desqualificação da imagem urbana.. 

 
SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E POTENCIALIDADES 

A desarticulação entre alguns importantes espaços do aglomerado constitui um dos problemas 
detectados, a par dos efeitos de degradação das suas estruturas edificadas. 
Os elementos de traçado apresentam um franco potencial de modificação por reperfilamento. 
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O espaço da frente ribeirinha do Bestança permite a organização de um passeio público de articulação 
territorial. 
Poderão ser definidos alguns espaços para futura afectação a estacionamento automóvel de apoio à 
malha urbana de Porto Antigo, nomeadamente junto ao seu eixo histórico estruturante. 
  
ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO EXISTENTES 

 
PDMC, R1994 (1992), Pl. Ordenamento 
  
  



PIVOT 
Urbanismo e arquitectura  

3 

 

 

 
ELEMENTOS PARA UM PROGRAMA PRELIMINAR DE ACTUAÇÃO URBANÍSTICA 
(OBJECTIVOS E NÍVEIS DE INTERVENÇÃO / ELEMENTOS DE CONTINUIDADE / FACTORES DE TRANSFORMAÇÃO) 

Síntese do programa 

8.a.  Valorização da Calçada Romana desde a N211 até Boassas, para os segmentos e vestígios 
identificáveis, reparando e consolidando os aparelhos horizontais e verticais. Na área urbana será 
retirada a camada asfáltica entretanto depositada. Inclui renovação dos sistemas hidráulicos 
(drenagem de águas pluviais, drenagem de águas residuais, abastecimento de água) e eléctricos 
(abastecimento de energia e iluminação pública) por soluções adequadas aos valores culturais em 
presença. 

8.b.  Ampliação da área de cais e inserção de pavilhões de apoio para posto de turismo, cafetaria e 
outras funcionalidades relacionadas com as actividades náuticas e turísticas desta infraestrutura.  

8.c.  Constituição de percursos pedonais e cicláveis de articulação urbana e territorial, incluindo o 
percurso ribeirinho na margem do rio Bestança, e percursos de acesso à água. 

8.d. Reperfilamento dos eixos viários N211 e N222 nos seus tramos urbanos e na envolvente do 
aglomerado, por constituição de passeios de peões, estacionamento formal e inserção de ciclovias 
quando possível, partindo da base dos 3,2m para as faixas de rodagem (com sobrelarguras nas 
curvas), com 1,7m para os passeios e 2,0m para as ciclovias. Esta acção inclui a reorganização das 
redes e infraestruturas urbanísticas, sobretudo a rede de drenagem de águas pluviais e a rede de 
iluminação pública. Inclui ainda os remates e ajustes para a articulação com as soleiras das 
serventias actualmente existentes. 

8.e. Constituição de espaço de estacionamento automóvel de apoio à malha urbana (núcleo ribeirinho 
do ancoradouro, eixo estruturado pela calçada romana e núcleo de cota alta), com inserção 
ambiental relevante, localizado na envolvente nascente do espaço edificado. 

8.f.  Reabilitação e valorização da malha urbana estruturada pelo eixo histórico da calçada romana e 
arruamentos transversais.  

 
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 

 
 

  
Fotografias aéreas. Fonte: GoogleEarth 

  
Porto Antigo. Fonte: RIFORTER e GoogleEarth 
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Porto Antigo e ponte Edgar Cardoso. Fonte: GoogleMaps 

  
Segmento da N211 e acesso ao cais e hotel | inserção da calçada romana com a N211. Fonte: GoogleMaps e RIFORTER 

   
Calçada histórica de Porto Antigo – caminho para Boassas. Fonte: GoogleMaps e RIFORTER 

   
Casarão de Porto Antigo |frente do Bestança | Fachada da albufeira do Carrapatelo. Fonte: GoogleMaps 

. Fonte: GoogleMaps e RIFORTER 
 
 


