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ARQUITECTURA E URBANISMO 
FACTORES DE RECONHECIMENTO E DE CARACTERIZAÇÃO PROSPECTIVA 
 
AGLOMERADO 

PORTO REI, freguesia de São João de Fontoura, concelho de Resende 
 
CARACTERIZAÇÃO GERAL 
CONDIÇÕES DE ASSENTAMENTO 

Porto Rei é constituído por um pequeno aglomerado concentrado e por um palácio de grandes 
dimensões localizados na encosta (orientada a poente e norte) de uma colina situada na foz de um 
pequeno ribeiro na frente do Douro da freguesia de S. João de Fontoura, em Resende. 
O vale do ribeiro constitui um espaço fresco com expressivo coberto arbóreo, onde se organiza um 
parque de merendas equipado com mesas e bancos. 
Na frente de água encontra-se instalado um cais terciário para pequenas embarcações, e entre este cais 
e a área de merendas localiza-se uma praia fluvial. Junto ao parque fluvial, e pontuando o acesso ao 
ancoradouro, encontra-se um espaço de restauração com esplanada. 
A poente da foz do ribeiro e parque de merendas encontra-se o recinto da piscina municipal e 
respectivas instalações de apoio. 
 
MODELO URBANÍSTICO / SENTIDO MORFOTIPOLÓGICO / DEFINIÇÃO DE LIMITES (PERÍMETROS URBANOS) /  
NÍVEIS DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA E FUNCIONAL 

O aglomerado apresenta uma matriz rural orgânica, cujas construções assentam em estreitos patamares 
modulados entre as cotas 95 e 120, sendo servidas a partir da cota alta pela M552. Perto deste 
conjunto, localiza-se a casa grande, palácio com orientação a norte, para o rio Douro, com forte 
expressão na paisagem. 
Ao longo da M552 e de alguns acessos secundários foram surgindo algumas habitações unifamiliares 
dispersas. 
 
VALORES SIGNIFICANTES E FACTORES DISSONANTES 

Na vertente orientada para o rio Douro no concelho de Resende, e a nascente do vale da praia fluvial, 
localiza-se a Casa Grande de Porto Rei, palácio do século XVIII de grandes dimensões integrando a 
capela de Sto. António. 
O núcleo edificado constitui-se como conjunto edificado coeso de grande interesse morfológico. 
O espaço natural arborizado do parque fluvial é um importante factor de reconhecimento deste lugar. 
O edifício e esplanada de apoio ao parque fluvial apresenta uma imagem pouco qualificada e afectada 
por barreiras arquitectónicas. 
 
NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL E DE CONFORTO 

O cais fluvial, o parque de merendas, a piscina municipal, e o campo de jogos apresentam elevados 
níveis de qualificação e de conforto, com especial relevo para os espaços frescos de beira rio. 
Os percursos pedonais de articulação territorial revelam alguns problemas de acessibilidade decorrentes 
das pendentes acentuadas, da degradação de espaços e estruturas, e escasso desenvolvimento do 
sistema correspondente, pelo que alguns percursos ainda apresentam desenvolvimentos desnecessários 
ou não permitem a utilização de bicicletas. 
A M552 tem um perfil eminentemente estradal, sem faixas laterais destinadas a peões e bicicletas, 
encontrando-se desprovida de tratamentos ambientais relevantes. As plataformas de estacionamento 
automóvel, de apoio ao parque fluvial e respectivos equipamentos encontram-se desorganizadas no que 
respeita a sinalização e guarnição por redes e infraestruturas urbanísticas. 
 
SÍNTESE DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS E POTENCIALIDADES 

Os principais problemas decorrem do défice de desenvolvimento, hierarquização, articulação e 
valorização dos sistemas espaciais.  
O mau estado de conservação de muitas das estruturas edificadas constitui um dos graves problemas 
em presença. 
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Alguns dos factores de desqualificação ambiental são muito contrastantes com o espaço de Porto Rei, 
onde se pretende um elevado nível de naturalização das suas estruturas. 
O forte impacto sazonal de cargas funcionais elevadas (pessoas e automóveis) leva a considerar a 
importância da organização de sistemas hierarquizados, de determinadas funcionalidades 
complementares e da clara opção por sistemas suaves de mobilidade. 
 

ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO EXISTENTES 

  
PDMR, 2009, Pl. Ordenamento 1B 

- UOPG 4. 
- Espaços Florestais de Protecção. 
- Espaços Florestais de Conservação 
- Espaços Agrícolas. 
- Cais Terciário. 
 

- UOPG XIV 
- Cais Terciário. 
- Área Balnear. 
- Espaços com Elevada Potencialidade Agrícola. 
- Outros Espaços Agrícolas. 
- Espaços de Vocação Turística. 
- Espaços de Edificação Dispersa (*) 
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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 

12. PORTO REI 
12.a. Ampliação do cais por pequeno pontão a nascente do actual. 
12.b. Novo espaço público (largo) na M552 à cota alta do núcleo orgânico primordial, integrando 

estacionamento, arborização, rede de drenagem de águas pluviais e iluminação pública, bem 
como pequena área de descanso (com mobiliário urbano) para apoio aos percursos pedonais e 
cicláveis que o atravessam ou aí confluem. 

12.c. Novo espaço público (praça) do acesso e portaria do futura parque de campismo a localizar a 
ponte/sul do espaço de merendas, integrando uma área de estacionamento automóvel. 

12.d. Novo espaço público (largo) das instalações da piscina fluvial, com pavimentação em saibro 
compactado, inserção de rede de drenagem de águas pluviais e de iluminação pública, assim 
como de elementos de mobiliário e equipamento urbano, sinalizando e melhorando as condições 
de acesso ao equipamento colectivo. 

12.e.  Qualificação das duas principais plataformas de estacionamento automóvel de apoio ao parque 
de merendas e ancoradouro, dispostas sucessivamente ao longo da M552, melhorando a sua 
pavimentação com saibro compactado ou outro material semi-permeável e inserindo as redes de 
drenagem de águas pluviais e de iluminação pública, densificando a arborização e por instalação 
de mobiliário e equipamento urbano.  

12.f. Constituição de uma rede de percursos de acesso à água e de articulação territorial, articulada 
com os percursos actualmente existentes, que serão melhorados. 

12.g.  Acção global de melhoramento de pavimentos, redes e infraestruturas urbanísticas, em especial 
por reorganização do sistema de iluminação pública. 

12.h. Programa de reabilitação do núcleo antigo, estimando três escalões de intervenção (ligeira, média 
e profunda) na correspondência ao estado de conservação das estruturas edificadas (razoável, 
degradado e mau estado ou ruína). 

12.i. Reabilitação e refuncionalização da Casa de Porto Rei, jardins estruturas e espaços anexos.  
12.j. Delimitação e tratamento ambiental do parque de campismo de Porto Rei, por instalação e 

estruturação das áreas destinadas aos seus equipamentos (administração, módulos de 

alojamento, instalações sanitárias, bar, restaurante e esplanadas, creche, ludoteca, biblioteca, 

áreas de parqueamento, etc.). 

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 

  
Porto Rei. Fonte: GoogleMaps 

 
Porto Rei. Fonte: GoogleMaps 

  
Colina de Porto Rei (ancoradouro e praia fluvial em primeiro plano, núcleo antigo ao centro e casa grande / palácio à esquerda na imagem) | 
núcleo antigo. Fonte: RIFORTER 
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Casa grande de Porto Rei | parque de merendas. Fonte: RIFORTER 

  
Plataforma de estacionamento lateral à M552 | esplanada fronteira ao parque de merendas. Fonte: GoogleMaps 
  
 

  
Acesso à cota alta do núcleo antigo / percursos de acesso à Casa Grande de Porto Rei, a partir da M552. Fonte: GoogleMaps 

  
Levantamento dos acessos viários e percursos pedonais | Levantamento do estado de conservação das estruturas edificadas. Fonte: RIFORTER 
 
 


