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ARQUITECTURA E URBANISMO 
FACTORES DE RECONHECIMENTO E DE CARACTERIZAÇÃO PROSPECTIVA 
 
AGLOMERADO 

ESCAMARÃO, freguesia de Souselo, concelho de Cinfães 
 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 
CONDIÇÕES DE ASSENTAMENTO 

O aglomerado estrutura-se ao longo da estrada N222 (de ligação entre Castelo e Souselo) entre a ponte 
sobre o rio Paiva (de ligação a Castelo) e a cota alta de Bouça de Escamarão. 
Na margem direita do rio Paiva, junto à foz do mesmo, encontra-se uma elevação singular 
(Várzea/C0rredoura) onde se localiza uma pequena centralidade evidenciada pela Igreja Românica de 
Nossa Senhora da Natividade e espaço público adjacente. A partir deste espaço acede-se à escola básica 
e ao espaço do polidesportivo pela rua António Castro, que o articula ainda com o plano de água, cais e 
praia fluvial. Os lugares de Pte. de Caninhas e Olivais / Bouça integram ainda o perímetro urbano de 
Escamarão tal como definido nos instrumentos urbanísticos. 
 
MODELO URBANÍSTICO / SENTIDO MORFOTIPOLÓGICO / DEFINIÇÃO DE LIMITES (PERÍMETROS URBANOS) /  
NÍVEIS DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA E FUNCIONAL 

Escamarão apresenta três modelos fundamentais: 
- Uma forma longitudinal estruturada pela N222, com desenvolvimento rampeado e traçado 
sensivelmente rectilíneo, desde a ponte do Paiva, de ligação a Castelo, até à cota 65 (Cruz); 
- Uma pequena centralidade com alguma concentração de estruturas edificadas, na colina/promontório 
localizado a poente da N222, na Foz do Paiva, com acesso (a partir da N222) pela rua de S. Miguel 
traçada ao longo de uma crista/cumeeira com vertentes quer para norte quer para sul. 
- Uma área de planalto a nascente (área da Bouça), a cotas superiores aos 100m, entre a N222 e o lugar 
da Lameira (Cota 193), onde o edificado assume uma forma orgânica reticulada e dispersa ao longo da 
estrutura viária isotrópica muita marcada pela topografia ondulada.  
 
VALORES SIGNIFICANTES E FACTORES DISSONANTES 

A igreja românica de Nossa Senhora da Natividade de Escamarão, classificada como Imóvel de Interesse 
Público (Dec. N.º 37728, DG, 1.ª série, n.º 4 de 5 de janeiro de 1950) pontua claramente o espaço 
central do aglomerado, onde se localiza o adro do cemitério, com um fontanário e um caramanchão. 
Esta igreja foi paróquia medieval do Mosteiro de Alpendorada, sendo no séc. XIX anexada à paróquia de 
Souselo. 
Como factores significantes poderão ainda ser reconhecidos a frente ribeirinha, com um passeio 
público, cais de acostagem, praia fluvial e valores naturais, e ainda as perspectivas das tomadas de vistas 
a cota alta e a partir do plano de água. 
Como factores dissonantes destacam-se algumas frentes urbanas desqualificadas, o deficit de desenho 
urbano quanto à definição de espaços de circulação de peões, para estacionamento automóvel, e para 
inserção de elementos de mobiliário e equipamento urbano, e ainda o elevado nível de desorganização 
das redes aéreas, mesmo no largo central e outros espaços sujeitos a melhoramentos recentes. A 
Deficiente inserção de elementos de equipamento (PTs e contentores RSU), a desorganização do 
estacionamento automóvel, a desqualificação de determinadas frentes urbanas, e a presença de 
rupturas morfológicas e de contrastes tipológicos, são factores que afectam a imagem do aglomerado, 
sobretudo quando acumulados ou perceptíveis em horizonte aberto, a partir de pontos importantes de 
observação da paisagem. 
 
NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E DE CONFORTO 

A imagem do aglomerado é afectada pontualmente por rupturas morfológicas e de escala de algumas 
edificações com implantações e volumetrias expressivas, ocorrendo ainda alguns contrastes tipológicos 
singulares. 
A área do Areio apresenta-se sem qualificação ambiental relevante, e desprovida de funcionalidades de 
apoio pelo que é diminuta a sua utilização balnear alternativa ou complementar às praias de Bitetos e 



PIVOT 
Urbanismo e arquitectura  

2 

 

 

Castelo. É no entanto notório o movimento de terras aí efectuado, que carece de tratamentos 
específicos. São assim reconhecidas carências quanto à constituição de um espaço fresco (por 
arborização), organização de acesso e estacionamento automóvel com inserção ambiental adequada, e 
instalação de elementos de mobiliário e equipamento de guarnição vivencial. 
Parte significativa dos eixos e espaços estruturantes das áreas edificadas não apresentam condições de 
conforto apropriadas para os peões, com excepção do largo central e do cais de frente ribeirinha. 
Dada a morfologia do suporte físico e modelos de ocupação do edificado, são escassos os percursos de 
acesso ao plano de água, ou de articulação entre as várias cotas. 
 
SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E POTENCIALIDADES 

A desorganização das redes aéreas, a existência de valas de drenagem a céu aberto na berma de 
diversos arruamentos, a ausência de qualificação ambiental de alguns espaços (nomeadamente junto à 
margem do Douro) e a ausência de percursos “a corte” entre vários sectores do aglomerado, constituem 
alguns dos problemas detectados, sendo ainda identificadas potencialidades evidentes no sentido da 
respectiva resolução. 
A colina localizada na Foz do Paiva revela grande interesse cénico, sendo o principal factor de 
identificação locativa (a par, naturalmente, do meandro do rio, conjugação com a ilha dos Amores, lugar 
de Castelo e cais de Bitetos) sobretudo por estar alinhada com segmentos significativos /a montante e 
jusante) do Douro. Será assim um excelente ponto de observação da paisagem, a par de outras 
localizações na Bouça, merecendo a consideração de acções de valorização ambiental (florestal) e 
cultural (arqueológica). 
Os equipamentos escolar e desportivo, servidos pela rua António de Castro, localizam-se num impasse, 
sendo de difícil acesso. 
Parte da envolvente da Capela de Nossa Senhora da Natividade encontra-se ainda sem qualificação 
relevante. 
 
ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO EXISTENTES 

As faixas ao logo das margens do Rio Douro e Rio Paiva são demarcadas no PDM e no POACL como áreas 
de valorização ecológica, onde [n.º 1 do art. 29 do POACL] “não são permitidas novas construções, 
admitindo-se exclusivamente obras de reconstrução, conservação e de ampliação”, sendo também 
interdita a abertura de novos acessos viários excepto de uso agrícola e silvícola que serão não 
regularizados. De resto, a faixa marginal do rio Douro, de Escamarão a Carrapatelo e de Porto Antigo à 
foz do Cabrum integram as áreas de protecção a valores naturais da Reserva Ecológica Nacional. 
Grande parte das construções localiza-se nas áreas com vocação edificável [POACL], embora estas não 
revelem, na sua maioria, critérios de “desenho urbano” resultantes de intenções de estruturação 
urbanística e de qualificação ambiental.  
As áreas de especial interesse ambiental [POAC] propiciam interessantes enquadramentos do 
aglomerado, sobretudo da sua vertente orientada a poente, em conjunto com as áreas de valorização 
ecológica das faixas ribeirinhas. De facto, Escamarão ocupa a encosta definida no meandro/istmo da 
confluência entre os rios Douro e Paiva e o outeiro florestado (cota 193) a nascente do lugar da Bouça. 
Os interstícios resultantes da forma recortada do perímetro urbano são constituídos por campos 
agrícolas, sendo esta uma das suas principais características. 
O POACL demarca duas pequenas áreas de utilização recreativa e de lazer do tipo 2 e 3 (infraestrutura 
de apoio ao recreio náutico - cais secundário e do tipo 2 (Areio), encontrando-se agregada a esta última 
uma pequena área com vocação turística prevista.  
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POACL 2007, Pl. Síntese. Fonte: IA 
- Zona de Protecção 
  [Áreas de Valorização Ecológica] 
  [Áreas de Especial Interesse Ambiental] 
  [Áreas de Utilização Recreativa e de Lazer Tipo 2] 
  [Áreas de Risco (+)] 
- Áreas com Vocação Edificável 
- Áreas com Vocação Turística Previstas 
- Áreas de Utilização Recreativa e de Lazer (Tipo 2) 
- Cais Secundário 

 

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

A C. M. Cinfães adjudicou a obra de requalificação do Cais de Escamarão, no sentido de um melhor 
aproveitamento turístico desta frente ribeirinha, incluindo a instalação de uma infraestrutura destinada 
a posto de turismo, bar-esplanada, loja de produtos regionais e apoios sanitários. A relevância deste 
programa será potenciada pelo prolongamento do passeio público por percursos naturalizados ao longo 
das margens do Douro e do Paiva, onde as cotas permitem, e por aproveitamento de alguns acessos 
pontualmente existentes. Trata-se de articular em sistema espaços de percursos potenciais, sistema a 
rebater com serventias existentes e a requalificar e com outras funcionalidades complementares ou de 
acompanhamento. 
A instalação de um parque fluvial (zona de merendas e de repouso) na área adjacente ao areio da praia 
fluvial de Escamarão, afigura-se de grande importância, permitindo a sua valorização ambiental e 
ordenando a sua utilização por arborização e inserção de elementos de mobiliário e de equipamento de 
apoio vivencial. 
Grande importância terá uma intervenção de valorização do espaço central, na envolvente à Igreja de 
Nossa Senhora da Natividade, nomeadamente por constituição de um pequeno espaço público fronteiro 
ao cemitério, junto à sua entrada de poente, onde se insere a rampa de acesso ao cais. Este eixo merece 
ainda ser tratado por reparação de pavimentos, melhoramento das redes de drenagem de águas 
pluviais e de iluminação pública, assim como melhoramento das áreas dedicadas aos peões e 
arborização do limite nascente. 
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Foi esquematizada uma rede de percursos pedonais e cicláveis, essencialmente composta por: acesso 
do novo adro do cemitério à praia fluvial; ligação do eixo de acesso ao cais à Várzea alta da escola e 
pavilhão polidesportivo; prolongamento do percurso na frente de água do rio Paiva e rebatimento com 
arruamento existente até ao largo da igreja; percurso de ligação entre o areio e largo central à N222 e 
cota alta do lugar da bouça, entre outros que encurtam trajectos e resolvem impasses urbanísticos. 
 
Síntese do programa 

3. ESCAMARÃO 
3.a.  Novo espaço de praça no entroncamento da N222 com a rua de S. Miguel, de acesso ao lugar central da 

Igreja de Nossa Senhora da Natividade de Escamarão. 
3.b.  Novo espaço público de largo fronteiro ao cemitério no lugar de inserção da rua António de Castro com 

a rampa de acesso ao ancoradouro. 
3.c. Novo espaço público de miradouro no alto da Bouça, junto à N222, com pequeno pavilhão de apoio ao 

percurso pedonal cota alta/cota baixa igualmente proposto. 
3.d. Novo espaço público (com estacionamento) no cruzamento de várias estradas existentes no lugar da 

Bouça, onde se localiza um tanque público, marcando a centralidade do mesmo lugar. 
3.e. Reperfilamento da rampa de acesso ao ancoradouro, por constituição de passeios de peões, inserção de 

rede de drenagem de águas pluviais e renovação do sistema de iluminação pública. 
3.f. Reperfilamento da rua de S. Miguel, por constituição de alameda de peões, inserção de rede de 

drenagem de águas pluviais e renovação do sistema de iluminação pública. 
3.g. Reperfilamento do segmento da N222 a norte do entroncamento principal de Escamarão, definindo 

faixas laterais para peões, alargando-a sempre que possível, nomeadamente por constituição de um 
novo espaço de miradouro. 

3.h. Localização de posto de turismo e pavilhões de apoio na área do cais e ancoradouro. 
3.i. Valorização da Praia de Escamarão, por tratamento ambiental relevante e inovador, instalação de 

plataforma flutuante de lazer com piscina natural, inserção de estrutura de estacionamento automóvel 
(aproveitando a movimentação do terreno por forma a ocultar a estrutura), e formalização de um 
espaço fresco de descanso e merendas. 

3.j. Construção de um miradouro e casa de chá em clareira à cota alta do monte de corredoura, com acesso 
por um percurso a estabelecer a partir da rua António de Castro, junto à escola e pavilhão desportivo. 
Esta localização revela grande interesse dada a sua cota e a possibilidade de observação de um tramo 
considerável do rio Douro a montante de Escamarão (situando-se no enfiamento do mesmo), bem como 
do meandro de jusante, foz do rio Paiva, ilha dos Amores, vertente de Castelo, cais e aglomerado de 
Castelo. 

3.k  Constituição de percursos pedonais e cicláveis ao longo das frentes de água, de articulação urbana e de 
articulação territorial, minimizando as distâncias entre os diversos sectores e funcionalidades, ou para 
resolução de impasses desnecessários, incluindo a execução de ciclovia, a instalação de sistema de 
iluminação pública, e de pequenas áreas de merendas com parkbikes, mesas, bancos e papeleiras. 

3.l. Definição de um programa de reabilitação urbana para uma estimativa com cerca de 20 intervenções 
profundas, 45 intervenções médias e 25 intervenções ligeiras. 
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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 

  
Escamarão, fotografia aérea. Fonte: GoogleEarth 

  
Areio e colina da Corredoura de Escamarão, vistas a partir do cais de Bitetos. Fonte: RIFORTER 

    
Areio de Escamarão | Cais de Escamarão | Areio, cais e elevação da Corredoura, vistos de Bitetos. Fonte: RIFORTER e GoogleEarth 

  
Tramo sul da N 222 em Escamarão e Inserção da rua de S. Miguel com a N 222. Fonte: GoogleMaps 

    
Tramo norte da N 222 em Escamarão. Fonte: GoogleMaps 
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Rua de S. Miguel e largo central de Escamarão, Igreja de Nossa Senhora da Natividade de Escamarão. Fonte: GoogleMaps e RIFORTER 

   
Largo central de Escamarão (Igreja, Cemitério, fontanário, Caramanchão) | Igreja de Nossa Senhora da Natividade de Escamarão.  
Fonte: GoogleMaps e RIFORTER 

   
Envolvente do Largo Central e rampa de acesso ao Cais de Escamarão. Fonte: GoogleMaps e RIFORTER 

     
Rampa de acesso e Cais de Escamarão. Fonte: GoogleMaps e RIFORTER 

   
N222 de acesso à Bouça de Escamarão e Souselo | Vista de Escamarão ao fundo na imagem e areio em primeiro plano |  
Capela e estruturas da Quinta de S. João. Fonte: GoogleMaps  

   
Bouça de Escamarão. Fonte: GoogleMaps e RIFORTER 

 
 
 


