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ARQUITECTURA E URBANISMO 
FACTORES DE RECONHECIMENTO E DE CARACTERIZAÇÃO PROSPECTIVA 
 
AGLOMERADO 

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

Porto Manso localiza-se na encosta de uma formação orográfica peculiar na frente da foz do Bestança, 
ocupando a vertente entre o espelho de água e a N211, com algumas estruturas implantadas acima 
desta via no espaço entre a mesma e a plataforma ferroviária. 
 
MODELO URBANÍSTICO / SENTIDO MORFOTIPOLÓGICO / DEFINIÇÃO DE LIMITES (PERÍMETROS URBANOS) /  
NÍVEIS DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA E FUNCIONAL 

O aglomerado apresenta uma forma linear ao longo da N211, entre a ponte de Edgar Cardoso (ligação a 
Porto Antigo) e Ribadouro / Pala. De resto, as estruturas edificadas verificam implantações entre a 
beira-rio (o espelho de água está à cota 50) e o canal ferroviária (à cota 94), sendo que o eixo viário 
estruturante tem traçado ondulado sensivelmente entre as cotas 62 e 71 (apenas com um pequeno 
segmento em que a sua rasante se eleva um pouco mais). 
 
VALORES SIGNIFICANTES E FACTORES DISSONANTES 

Porto Manso apresenta diversos valores culturais de grande importância, como: 
-  A pela calçada romana, com vestígios numa extensão desde Ancede, passando pelo castro de Porto 

Manso, atravessando Porto Antigo e com traçado até Boassas; 
-  Igreja Matriz de Santo António de Ribadouro; 
-  Casa da Torre ou Casa do Laranjal. 
Os diversos percursos secundários evidenciam morfologias interessantes, pelas suas próprias 
características (planos horizontais e verticais, perfis, imagens, texturas, etc.) e formas das relações 
estabelecidas com o suporte físico. O sistema de acessos é constituído pelos seguintes eixos: 
-  Caminho Fundo da Rua, junto ao rio, servindo as ruínas aí existentes; 
-  Caminho da Sra. da Guia, articulado com o anterior; 
-  Caminho da Cruz, deligação entre a N211 e a linha férrea, incluindo a arruamento adjacente a esta; 
-  Caminho do Pinheiro, transversal à N211, de ligação à Casa da Torre; 
-  Caminho do Serrado, transversal à N211, de ligação a espaços adjacentes à plataforma da via férrea; 
-  Caminho do Cabo, transversal à N211, de ligação a espaços adjacentes à plataforma da via férrea; 
-  Caminho da Vinha, de serventia a um conjunto de construções implantadas na vertente entre a N211 e 

o canal ferroviário. 
  
NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E DE CONFORTO 

O eixo estruturante da N211 mantem ainda as suas características estradais, sem passeios de peões 
laterais. 
A circulação dos veículos automóveis e o seu estacionamento informal determina uma série de conflitos 
com os peões, que inevitavelmente partilham alguns dos espaços disponíveis, sendo muito críticas as 
situações de perfil mais estrangulado ou das curvas muito fechadas, sem visibilidade nem sobrelarguras 
dos perfis correspondentes. 
 
SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E POTENCIALIDADES 

Os principais problemas decorrem da dificuldade em bonificar o perfil transversal do eixo (viário) 
estruturante, já por si exíguo para bom desempenho, em simultâneo, dos dois sentidos de circulação 
rodoviária. A consideração de consolas nem sempre é possível, e a opção da circulação de peões e 
bicicletas por eixos a níveis desencontrados causa alguns problemas de acessibilidade, sobretudo para 
situações de atravessamento, articulação e preservação de serventias actualmente existentes. Assim, 
esta questão terá que ser enquadrada por uma ideia e modelo de ordenamento inovador. 
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O eixo da N211 tem cerca de 940 metros de desenvolvimento longitudinal entre a cabeceira norte da 
ponte e o adro da Igreja Matriz de Santo António de Ribadouro e, numa primeira observação, não foram 
detectadas cargas de uso muito intensas, situação a confirmar por futuras contagens de tráfego de 
atravessamento e com destino ou origem em Porto Manso. Deverão ainda ser observadas as 
velocidades e trajectórias padrão nos principais tramos deste eixo. O princípio para o pretendido 
reperfilamento do eixo, que observa os seus constrangimentos e potencialidades, é adiante enunciada 
na generalidade. 
 
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), c. 5. INAG 

- Solo Urbano: espaços residenciais (aglomerado existente). - Espaços Urbanos. 
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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 

7. PORTO MANSO 
7.a.  Valorização da calçada romana por reparação dos aparelhos horizontais e verticais. 
7.b. Reperfilamento do eixo viário, com base em duas faixas de rodagem de 3,20m, mas com 

sobrelarguras comuns às duas faixas (transformando-as numa única nos dois segmentos mais 
estrangulados), com passeios e refúgios para peões, com 1,2m, segregados de outros usos e 
adquiridos por alargamento do eixo ou por consolas agregadas ao mesmo. Este princípio, a estudar 
em pormenor pela correspondente especialidade técnica, pressupõe a segmentação do eixo em 3 
sectores que correspondem a um tramo central de acumulação com dois sentidos de circulação, e a 
dois tramos (curvas apertadas) com sentido único alternado por comutação semaforizada, com 
velocidade muito reduzida e controlada por sistema indicativo da mesma e de paragem quando 
excedida. Esta acção inclui a remodelação das redes e infraestruturas, assim como a instalação de 
pórticos e outro equipamento específico. 

7.c. Novos espaços públicos (largos) junto à ponte, no espaço hoje utilizado para estacionamento, e 
junto ao Albergue (antiga escola). 

7.d. Plataforma de estacionamento automóvel na N321 a nascente da ponte rodoviária de Mosteirô (de 
Edgar Cardoso). 

7.e.  Percursos pedonais e cicláveis de articulação territorial entre cotas, rebatidos por percurso rasante 
à linha férrea, segregado da mesma pela diferença das cotas das soleiras. 

7.f.  Percurso pedonal e ciclável de borda-d’água, reabilitando e articulando os caminhos existentes. 
7.g. Inserção de estrutura de estacionamento de apoio ao albergue de turismo (cuja cobertura constitui 

um dos novos espaços públicos propostos). 
7.h. Reabilitação das ruínas de borda-d’água e das correspondentes serventias.  
 
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 

  
 

  
 

   
Porto Manso. Fonte: GoogleEarth 
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Eixo da N211. Fonte: RIFORTER 

  
Sinalética na ponte Edgar Cardoso. Fonte: RIFORTER e GoogleEarth 

   
Calçada Romana. Fonte: GoogleEarth e RIFORTER 

   
Calçada Romana | Porto Manso com a Casa da Torre ao centro e fundo da imagem | torre da Casa da Torre. Fonte: GoogleEarth e RIFORTER 

  
Porto Manso. Fonte: RIFORTER 
 


