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ARQUITECTURA E URBANISMO 
FACTORES DE RECONHECIMENTO E DE CARACTERIZAÇÃO PROSPECTIVA 
 
AGLOMERADO 

BITETOS, freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, concelho de Marco de Canaveses 
 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 
CONDIÇÕES DE ASSENTAMENTO 

Bitetos apresenta desenvolvimento linear na base (cais) e no contorno de uma pequena colina com 
desenvolvimento entre a cota 25 (espelho de água) até cerca da cota 100 (desenvolvimento de Bitetos de 
Baixo). 
O aglomerado encontra-se ladeado por dois cursos de água, a vala da Rica a nascente e a ribeira da praia 
fluvial a poente, o que determina a actual situação de impasse.  
 
MODELO URBANÍSTICO / SENTIDO MORFOTIPOLÓGICO / DEFINIÇÃO DE LIMITES (PERÍMETROS URBANOS) /  
NÍVEIS DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA E FUNCIONAL 

Modelo linear orgânico, ao longo da rua de São Bernardo, de perfil muito estrangulado e, como tal, de acesso 
limitado a veículos de menor dimensão. 
O acesso mais desenvolto é o da rua do Conde Vale da Rica / N108, que contorna a colina de Bitetos por 
nascente. 
Entre Bitetos de Baixo e Bitetos de Cima (estruturada pela rua do Saramagal acima da cota 100), encontra-se 
demarcada (na Planta de Ordenamento do PDMMC) uma Unidade Operativa (UOPG2) designada como “Área 
com Vocação Turística de Bitetos” 
 
VALORES SIGNIFICANTES E FACTORES DISSONANTES 

Trata-se de um espaço singular em termos paisagísticos, pela colina, cais e praia fluvial, de onde é possível a 
percepção global do meandro da foz do Paiva, conformado por Escamarão, Castelo e a vertente da N. 
Senhora da Guia (Várzea do Douro), de grande interesse arqueológico. 
A pequena capela de S. Sebastião constitui o principal valor cultural, embora desafectada e desprovida de 
espaço público de adro. 
A norte da capela, encontra-se um tanque público, igualmente desprovido de espaço de enquadramento. 
O cais, ancoradouro e praia fluvial são porventura os factores distintivos dominantes de Bitetos. 
Como factores dissonantes são evidentes os sintomas de degradação de muitas das estruturas edificadas, 
assim como a desqualificação da sua imagem, sobretudo pela instalação de redes e equipamentos prediais 
no exterior das construções, a deficiente organização de serventias, estendais, toldos e outros aparatos, 
sendo ainda de observar a extrema desorganização das redes aéreas de electricidade e de comunicações. 
O perfil da rua de São Sebastião apresenta diversos estrangulamentos sem solução aparente. No entanto, 
verificam-se alternativas (existentes e potenciais) para acesso ao cais de Bitetos e respectiva articulação 
territorial. 
A implantação e características do posto de Turismo no cais de Bitetos afigura-se abstracta, por não 
contribuir para a organização da sua envolvente, sendo um obstáculo para uma significativa reserva de 
flexibilidade permitida pela dimensão e geometria da plataforma. De resto, a construção em apreço 
encontra-se afectada por barreiras arquitectónicas desnecessárias. No entanto, a sensação do (espaço) 
inóspito, e a eventual vantagem em assegurar um espaço fresco de descanso e estadia leva a considerar a 
hipótese de substituição do Posto de Turismo por um alpendre modelar amovível, equipado com quiosque 
de apoio e mobiliário de esplanada. 
O muro de contenção da plataforma, no seu limite norte apesenta uma imagem pouco qualificada e 
contrastante com a envolvente, para tomadas de vista próximas e remotas. 
As instalações do Ginásio Clube revelam-se como uma barreira física para acesso ao espaço adjacente ao cais 
e praia fluvial. 
O eixo que prolonga o cais a nascente constitui um impasse, e actualmente destina-se apenas a 
estacionamento automóvel. 
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NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E DE CONFORTO 

Embora com escala expressiva e aparentemente inóspita, a plataforma do cais de Bitetos apresenta grande 
interesse pela imponência como espaço de praça de representação cívica deste pólo urbano-fluvial do 
espelho do Paiva, mas actualmente apresenta-se desprovido de qualificação ambiental relevante, sobretudo 
por servir de parque de estacionamento, mas também por falta de tratamentos adequados. 
De facto o seu entendimento como grande praça fluvial permite clarificar um conceito orientador da 
intervenção de estruturação e de valorização ambiental de Bitetos. 
O eixo de São Bernardo revela-se desconfortável para os peões, por ser partilhada, de perfil reduzido e sem 
alargamentos significativos. 
 
SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E POTENCIALIDADES 

A praia fluvial tem uma intensa carga de uso, que determina um forte impacto da circulação e 
estacionamento de veículos automóveis. 
Os aspectos de degradação física e desqualificação da imagem do aglomerado constituem os principais 
problemas detectados. 
Os impactos da circulação e estacionamento automóvel ligam-se à questão de Bitetos localizar-se numa 
situação de impasse territorial 
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ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO EXISTENTES 

    
RPDM MARCO DE CANAVESES 2015 / Planta de Ordenamento / Planta de Condicionantes, ff. 135-1. Fonte: CMMC  

A Planta de Ordenamento demarca três áreas com 
capacidade de edificação: 
- Espaços residenciais de nível II; 
- Espaços residenciais de expansão de nível II; 
- Espaços de ocupação turística abrangidos pela  
  UOPG 2 / Área com vocação turística de Bitetos. 

A Planta de Condicionantes demarca, nomeadamente: 
- Áreas de REN + Exclusão de áreas efectivamente já 
  comprometidas; 
- Zonas inundáveis; 
 

 
POACL 2007, Pl. Síntese. Fonte: IA 
-Área com vocação edificável; 
- Área com vocação turística prevista; 
- Áreas de risco + Áreas de valorização ecológica +  
  Áreas de utilização recreativa e de lazer do Tipo 2  
  (Zona de Protecção); 
- Infraestruturas de apoio ao recreio náutico / cais  
  principal. 
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ELEMENTOS PARA UM PROGRAMA PRELIMINAR DE ACTUAÇÃO URBANÍSTICA 
(OBJECTIVOS E NÍVEIS DE INTERVENÇÃO / ELEMENTOS DE CONTINUIDADE / FACTORES DE TRANSFORMAÇÃO) 

As intervenções propostas para o lugar de Bitetos verificam os seguintes objectivos fundamentais: 
- Articulação territorial da área central, ultrapassando os actuais impasses e barreiras urbanísticas; 
- Estruturar e qualificar a malha urbana, dotando-a de novos espaços públicos; 
- Considerar a plataforma de aterro do cais fluvial como espaço polivalente destinado a usos múltiplos e 
diversificados, desde os usos náuticos, de recreio, a festas e eventos de animação social e cultural de média 
dimensão; 
- Definição de acções de reabilitação urbana destinadas ao melhoramento da imagem e reforço das 
condições de conforto dos habitantes e usuários do seu território; 
- Dotação de funcionalidades de suporte, como áreas de estacionamento, pavilhão de apoio à marina e praia 
fluvial, entre outras valências complementares. 
 
Síntese do programa 

4.  BITETOS 
4.a.  Novos espaços públicos: adro da Capela de São Sebastião e largo do tanque público (espaço fresco de 

estadia sobre parque de estacionamento automóvel). 
4.b. Reperfilamento do eixo da rua de São Bernardo, por constituição de soleiras complanares de acesso 

condicionado, diferenciando as superfícies destinadas aos peões, incluindo a renovação de todas as 
redes e infraestruturas urbanísticas. 

4.c.  Novo percurso de articulação territorial a nascente (entre Bitetos, Cete e o Convento de Alpendorada, 
atravessando o ribeira Vala da Rica / rib. de Casas Novas) por estrutura em pontão. 

4.d.  Novo percurso de articulação territorial a poente, ligando à Várzea do Douro, contornando a praia fluvial 
de Bitetos.  

4.e.  Valorização da plataforma do cais de Bitetos, libertando-a da função estacionamento automóvel, 
retirando a sinalização correspondente, relocalizando a casa dos produtos tradicionais e posto de 
turismo, nivelamento de soleiras e sua preparação para a entrega de estruturas ligeiras modeladas e 
amovíveis. É ainda considerada a instalação de renque simples de árvores alinhadas junto ao muro de 
betão que conforma o limite norte do espaço, para constituição de espaço fresco (sombreado) e 
tratamento da frente desta “grande praça”. O eixo de borda-d’água que prolonga a plataforma a 
nascente será reorganizado por facejamento dos pavimentos, alargamento do passeio público 
(ampliando o aterro em 2,5m, por alinhamento com a rampa existente), e regularização das baias de 
estacionamento. 

4.f. Valorização da Praia de Bitetos, por constituição de pavilhão de apoio e parque de estacionamento 
inserido na modelação do novo arruamento de bordadura, inserção de infraestruturas de apoio, 
nomeadamente as de acessibilidade, segurança, sanitárias e RSU. 

4.g.  Estabelecimento de percursos pedonais e cicláveis de articulação entre cotas, acesso à frente de água e 
articulação territorial (acompanhando as futuras vias de nascente e de poente), apoiados por pequenos 
espaços públicos de estadia e de distribuição. 

4.h.  Programa de Reabilitação Urbana do eixo da rua de São Bernardo e área envolvente ao cais de Bitetos, 
incluindo as vertentes do espaço edificado, espaço público, redes e infraestruturas urbanísticas. 
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ESQUEMA DE INTERPRETAÇÃO, DEFINIÇÃO E ENSAIO DE PROGRAMA PRELIMINAR DE ACTUAÇÃO URBANÍSTICA 

 
  

Fonte: RIFORTER 
 
RECONHECIMENTO IMPRESSIVO / ESPAÇOS PÚBLICOS, ESTRUTURAS ARQUITECTÓNICAS E ESTRUTURAS TERRITORIAIS RELEVANTES 

 
Cais de Bitetos visto de Escamarão. Fonte: RIFORTER 
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Bitetos de Cima e Bitetos de Baixo, fotografia aérea. Fonte: GoogleEarth 

   
 

  
 

   
Praia fluvial e cais de Bitetos. Fonte: F. Piqueiro e RIFORTER 
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Cais de Bitetos. Fonte: RIFORTER e GoogleEarth 

 
 

 
Estruturas edificadas e redes aéreas, Rua de São Bernardo / N108-rua Conde Vale da Rica. Fonte: GoogleEarth 
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Rua de S. Bernardo | Capela de S. Bernardo | Fonte: RIFORTER e GoogleEarth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


