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ARQUITECTURA E URBANISMO 
TEMÁTICAS RECORRENTES 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 São muito diversificados os temas presentes ao presente exercício de construção de estratégias e de 

programas de estruturação urbanística e paisagística dos territórios margeantes do rio Douro, 

determinando os termos de valorização ambiental melhor adequados às circunstâncias das 

potencialidades e dinâmicas latentes e perspectivadas. 

De resto, as temáticas recorrentes articulam-se mutuamente aos vários níveis de entendimento e de 

desenvolvimento dos programas a que respeitam, podendo ser condensadas em categorias 

multidisciplinares de ordens superiores como “desenho da paisagem”, “desenho da imagem do 

território natural e território edificado”, “desenho dos limites (naturais e urbanos)”, “desenho (a partir) 

da infraestrutura e do ambiente”, entre outras centradas nas metodologias das diversas linguagens 

disciplinares. 

Os enquadramentos dos instrumentos de planeamento existentes, sendo importantes e obrigatórios 

(permitem ainda aferir progressivamente acerca dos seus níveis de conformidade com as dinâmicas da 

realidade e correspondentes contingências e susceptibilidades), obrigam frequentemente a índices 

abstractos, apresentando fraca capacidade para respostas morfológicas dinâmicas e actualizadas, quer 

para as classes de uso estabelecidas quer sobretudo para as áreas ainda por estudar com maior 

pormenor (como as UOPGs que verificam dinâmicas são incipientes ou pretensões avulsas não 

estruturantes ou de difícil previsão). 

 

AS ESCALAS DOS SISTEMAS 

A evidenciação de sistemas espaciais e funcionais assume grande relevância para a consolidação de uma 

estrutura coerente, hierarquizada e bem articulada, que permita potenciar as condições de inserção de 

novos programas, quer sejam estruturantes quer sejam complementares ou de acompanhamento a 

programas já existentes. 

 

CONDIÇÕES DE ASSENTAMENTO 

MODELOS URBANÍSTICOS 

Todas as áreas edificadas e urbanizadas objecto do estudo verificam condições peculiares de localização 

e articulação territorial. As estratégias delineadas foram orientadas para os vários pólos de lugares com 

maior importância e evidência enquanto sistemas topológicos do Douro Verde. 

Os aglomerados ou lugares apresentam posicionamentos singulares na paisagem, modelando-a, assim 

como são diferenciadas as características das relações estabelecidas com as frentes de água. 
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[1/2] Na foz do Tâmega, o conjunto Entre-os-Rios e Torrão é determinante como a principal 

“antecâmara” dos espelhos de Marco de Canaveses, Baião, Cinfães e Resende. Embora com imagens 

muito distintas, sendo também distintas as relações que estabelecem como frentes de água, imprimem 

um carácter singular à foz do Tâmega.  

As vertentes dos seus suportes físicos condicionam os modelos e morfologias em presença. 

Entre-os-Rios apresenta o grande passeio público e ancoradouro/porta do Douro Verde. As suas 

principais estruturas espaciais consistem nos interessantes conjuntos urbanísticos do eixo da rua de São 

Tiago/largo Baltar/rua Santo António e na forma linear co caminho do calvário (rua de Santo António/ 

rua Nova). 

 

[3/4/5] No espelho do Paiva, na foz do rio Paiva localizam-se Castelo (e ilha dos Amores) e Escamarão, e 

defronte deste último tem assentamento Bitetos. Todas estas áreas urbanizadas encontram-se nas 

encostas e na base de colinas com maior expressão ou de recorte subtil mas fortemente caracterizado. 

A colina de Escamarão está alinhada com um trecho significativo do rio Douro, constituindo-se assim 

como importante factor de reconhecimento locativo (do pólo de lugares e da foz do rio Paiva). 

Bitetos constitui a grande praça (plataforma/terreiro de cais) e praia do Douro Verde. 

 

[6/7/8] Na albufeira de Carrapatelo e foz do Bestança e Ovil, localiza-se o pólo central de Pala, Porto 

Manso e Porto Antigo, constituído pela sequência linear de aglomerados com modelos distintos. Pala 

apresenta um núcleo antigo de matriz orgânica, com uma área urbanizada adjacente, constituída pela 

compactação de formas lineares dispostas em socalcos e, mais recentemente, por uma megaestrutura 

arquitectónica de grande singularidade. Porto Manso constitui uma forma linear estruturada ao longo 

do eixo viário da N211, ocupando ainda os espaços confinados entre este eixo, a frente de água e o 

canal ferroviário. Porto antigo apresenta a pequena centralidade da frente de água, uma forma linear 

(seccionada pelas N211 e N222) estruturada pelo caminho histórico (calçada romana) e um pequeno 

núcleo à cota alta. 

 

[9/10/11] Na foz das ribeiras de Trancoso e da Sexta, a montante do Cabrum, localiza-se o pólo de 

nascente, constituído por Venda das Caldas, Estação e Caldas de Aregos. Venda das Caldas, na foz da 

ribeira de Trancoso, assenta numa vertente árida orientada para montante do Douro, e ao longo do 

canal ferroviário. Estação está encaixada num corte topográfico da vertente orientada a sul, e consiste 

no apeadeiro ferroviário (com cais fluvial) de Aregos. A plataforma ferroviária revela-se, de resto, como 

importante factor de coesão territorial especialmente neste trecho do Cabrum, que percorre ao longo 

da margem, definindo-a, entre a Estação e Mosteirô, junto ao pólo central. Caldas de Aregos é um 

núcleo edificado por urbanização da colina e vale da ribeira de Sexta, onde evidencia o carácter central 
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dos espaços envolventes à marina. A linha de água encontra-se artificializada e o principal factor de 

identidade consiste na exploração da água termal, que marcou o programa de desenvolvimento urbano. 

 

[12] Porto Rei (Resende), localizado no espelho do Teixeira, pontua a área terminal do Douro Verde 

junto à transição da sua paisagem. Os principais factores de identidade consistem no espaço fresco do 

parque/praia fluvial, na presença expressiva da casa grande de Porto Rei e no núcleo de matriz orgânica 

a cota intermédia. 

 

REABILITAÇÂO URBANA 

(ENQUADRAMENTO GERAL) 

Alguns factores de enquadramento são determinantes ao enquadramento da actuação urbanística e 

arquitectónica no território observado. 

As condições de inserção face ao suporte físico revelam-se por vezes muito críticas. A modelação de 

terrenos resulta muitas vezes em “cortes” dissonantes, e a topografia movimentada permite, com 

frequência, uma leitura “acelerada” dos factos urbanos, evidenciando os seus efeitos na paisagem e 

multiplicando as possíveis tomadas de vistas. 

A utilização e conjugação de determinados materiais poderá também revelar-se crítica, e assumir 

efeitos e conotados não desejados 

Não se trada de intervir com instrumentos e soluções comuns em áreas urbanas convencionais, mas 

antes reconhecer, incrementar e valorizar os padrões de identidade já existentes ou latentes, a 

assegurar pela conjugação criteriosa de factores de unidade e de diversidade. 

Os princípios da qualificação ambiental e da sustentabilidade são determinantes a qualquer operação de 

natureza urbanística. 

 

(ESPAÇOS PÚBLICOS) 

A reabilitação de espaços públicos existentes ou a constituição de novos espaços públicos tem como 

objectivos a melhoria das condições de funcionamento e serventia, melhoria das condições ambientais e 

de conforto, inserção dos modos de mobilidade suave, melhorar as condições de hierarquização e 

desenvolvimento dos sistemas espaciais e funcionais, e acompanhamento a outros programas às escalas 

das estruturas edificadas, sociais e produtivas.  

As soluções a implementar serão necessariamente muito diversificadas, de acordo com os diferentes 

contextos físicos, temáticos e programáticos implicados, e ainda de acordo com as condições de 

viabilização operativa das intervenções a que correspondem. 
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As opções a consensualizar deverão observar comprovada relevância ambiental à escala dos sistemas a 

potenciar ou implementar e à escala pormenorizada de cada uma das suas vertentes técnicas e 

disciplinares. 

 

(ESTRUTURAS EDIFICADAS) 

A reabilitação do edificado deverá garantir abordagens morfológicas e formais coerentes e ser 

estabelecida em espessura (não se limitando às fachadas) e em articulação com os espaços públicos de 

serventia. Deverão ser ponderadas as situações de correcção e reversibilidade de malformações. 

O sentido tipológico, os materiais e os sistemas construtivos deverão ser alguns dos aspectos a 

enquadrar por um guião ou preceituário técnico a elaborar para cada um dos pólos de lugares, 

observando precisamente o seu próprio potencial de modificação.  

Questões inerentes à organização de soleiras e paramentos, aparelhamentos, coberturas, 

ensocamentos, ensoleiramentos e caixilharias, entre muitas outras, poderão assim ser tratadas, não 

propriamente em modo regulamento, mas como sistemas de relações a observas pelos processos de 

intervenção urbanística e arquitectónica.  

O factor “tempo” constitui um inevitável “material” de projecto que para além dos tempos da 

maturação e validação, interprete o tempo da realização, que muitas vezes deverá ser faseada (de modo 

a permitir internalizar os efeitos das dinâmicas que se pretende induzir), sustentável e com razoável 

reserva de flexibilidade. 

Uma das chaves de avaliação dos projectos de actuação urbanística e arquitectónica poderá ser 

abreviada nos seguintes termos: “De como os projectos reconhecem e representam os lugares que 

intervencionam”. 

 

(REDES E INFRAESTRUTURAS) 

Em algumas circunstâncias será boa ideia a opção pela inserção de galerias técnicas ligeiras para 

inserção das redes e infraestruturas. Muitas das valetas de drenagem das águas pluviais poderão ser 

simplesmente recobertas, com ganhos em superfícies para peões ou outros usos. O problema principal 

das redes aéreas está sobretudo na sua profunda desorganização, com atravessamentos e baixadas 

desprovidas de coerências formais reconhecíveis. Aparentemente, estas redes (abastecimento de 

energia eléctrica, iluminação pública e comunicações) resultam da mera acumulação e multiplicação de 

postes e cablagens em função do crescimento urbano e das potências a distribuir.   

 

 (REPERFILAMENTOS E PAVIMENTAÇÕES) 

São muito diversas as soluções das pavimentações existentes nos núcleos urbanos e rurais, e nas áreas 

de edificação dispersa abarcadas pelo presente estudo. 
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Na maioria dos eixos viários ainda subsistem as lógicas estradais de perfilamento, nomeadamente por 

corresponderem a traçados sinuosos de topografia modelada em plataformas de aterro ou desaterro. 

De facto, os perfis disponíveis condicionam grandemente as acções de estruturação urbanística e de 

qualificação ambiental dos segmentos de traçado estabelecidos em espaços urbanizados com alguma 

consolidação. 

A frequente inexistência de passeios de peões e a partilha desorganizada do traçado entre peões e 

automóveis é um dos aspectos mais críticos a enquadrar pela actuação urbanística em muitos dos 

aglomerados observados. 

Os materiais de pavimentação, as redes de drenagem das águas pluviais e os sistemas de iluminação 

pública, entre muitos outros aspectos, não apresentam desempenhos adequados aos usos instalados e 

previstos para os contextos dos modelos de povoamento observados na área do médio Douro. 

As acções de reperfilamento de alguns eixos estruturantes dos aglomerados afiguram-se indispensáveis 

face aos objectivos definidos como reforço das centralidades, melhoramento das condições de 

funcionamento, de coesão espacial e funcional, e de conforto dos seus habitantes e usuários. 

A organização de passeios de peões e de ciclovias poderá ser estabelecida por soluções alternativas à 

concordância directa com a rasante rodoviária, ou determinar soluções com diversos níveis de 

segregação ou de partilha. 

Para maior conforto e flexibilidade todos estes pavimentos deverão ser complanares, sempre que 

possível, apenas diferenciados pela tonalidade, tipologia ou textura dos materiais correspondentes. Na 

eventual necessidade em realçar com maior intensidade a delimitação das diferentes faixas, poderão ser 

utilizado elementos salientes transitórios como guardas protectoras, dissuasores ou elementos de 

mobiliário urbano. 

De resto, deverão ser privilegiados os pavimentos semi-permeáveis, como o tradicional saibro 

compactado a traço seco, com bons resultados comprovados em terreiros, plataformas diversas, 

percursos de peões de articulação territorial, entre diversas outras tipologias de espaços colectivos. 

 

(ARBORIZAÇÃO) 

São diversos os objectivos formais e funcionais da plantação de espécies arbóreas, como a constituição 

de espaços frescos de enquadramento ou de estadia, a constituição de cortinas ambientais específicas, a 

implementação de tratamentos paisagísticos e a qualificação formal de determinados espaços públicos 

(como terreiro arborizado ou como alameda, por exemplo), entre vários outros. Mas as soluções das 

plantações e as cultivares a utilizar deverão ser adequadas aos respectivos contextos, e inovadoras na 

sua resolução técnica. Apenas como exemplo, refira-se que uma área de estacionamento automóvel 

arborizada com renques alinhados poderá revelar-se dissonante (na sua artificialidade), ao invés de uma 

solução menos racionalizada (porventura com prejuízo da capacidade funcional resultante. 
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(ESTACIONAMENTO) 

A inserção da função estacionamento automóvel poderá ser estabelecida por soluções inovadoras, de 

“construção de uma topografia operativa”, por ocultação na topografia existente (inserção em desvão 

de socalcos, por exemplo), recurso a soleiras semi-permeáveis e/ou onduladas, geometrias irregulares, 

ou outros factores de naturalização tendencial. 
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RECONHECIMENTO IMPRESSIVO / ESTRUTURAS TERRITORIAIS RELEVANTES 

  

 
[1/2] Pólo da Foz do Tâmega: Entre-os-Rios e Torrão. Fonte: GoogleEarth e RIFORTER 

 
[3/4/5] Pólo da Foz do Paiva: Escamarão, Bitetos e Castelo (e Ilha dos Amores). Fonte: GoogleEarth 
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[6/7/8] Pólo da albufeira do Carrapatelo (foz do Bestança e Ovil): Centralidade da Pala, Porto Manso e Porto Antigo. Fonte: GoogleEarth. 

 
[9/10/11] Pólo das Ribeiras de Trancoso e de Sexta (a montante do Cabrum): Venda das Caldas, Estação e Caldas de Aregos. GoogleEarth e RIFORTER 

 
 [12] Espelho do Teixeira: Porto Rei. Fonte: GoogleEarth e RIFORTER 


