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1. INTRODUÇÃO 

Para efeitos de conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Circuito Hidráulico de S. 

Matias (Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2350), vem a ProSistemas apresentar, no 

presente documento, um aditamento ao referido estudo, tendo em consideração a apreciação técnica 

efectuada pela Comissão de Avaliação, que ao abrigo do n.º 4, do artigo 13º, do Decreto-Lei 

n.º 69/2000, de 3 de Maio com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de 

Novembro, “pode solicitar ao proponente,..., por uma única vez, aditamentos, informações 

complementares ou reformulação do resumo não técnico para efeitos de conformidade do EIA”. 

Assim, dando cumprimento ao solicitado pela Comissão de Avaliação do Estudo de Impacte 

Ambiental acima mencionado, através do ofício n.º 2632/2010 AIA2350/GAIA, apresentam-se em 

seguida os elementos adicionais solicitados. 
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2. ADITAMENTO AO RELATÓRIO TÉCNICO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

A. Aspectos Gerais e do Projecto 

1. Estando prevista, para a mesma área dos Blocos de Rega inseridos no âmbito do projecto do 

“Circuito Hidráulico de S. Matias”, a construção do “IP8 – Beja (Nó de Brissos) / Baleizão e IP2 – 

Variante Poente de Beja”, e atendendo ao mencionado na pág. 333 do EIA (datado de 

Setembro/2010) 

“No que diz respeito ao atravessamento da área a beneficiar pelo Circuito Hidráulico de 

S. Matias pelos traçados alternativos em fase de estudo prévio do IP2 e IP8, a EDIA 

encontra-se em conservações com a Estradas de Portugal (EP, S.A.) no sentido de 

envidar esforços para optimização de traçados e soluções técnicas que permitam a 

compatibilização de todos os projectos da EFMA com a rede viária nacional, tanto a 

existente como a projectada. Nesse sentido, a EDIA tem vindo a reunir com a EP (tendo a 

última reunião ocorrido a 11 de Dezembro) onde as questões mencionadas nestas 

condicionantes foram já abordadas. No decorrer deste ano a EDIA continuou as 

conservações com a EP, mas sem qualquer outra definição até à data”. 

deverá ser indicado: 

a. Como foi prevista a compatibilização dos dois projectos, assegurando a viabilidade técnica da 

sua concretização. 

b. Qual o ponto de situação sobre o eventual acordo entre a EDIA e a Estradas de Portugal, 

quanto a esta compatibilização. 

Conforme mencionado no EIA, a EDIA, durante o período de concepção do projecto em referência (e de 

outros integrados no Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva – EFMA com possibilidade de interferir 

com a rede viária nacional), efectuou os contactos necessários com a Estradas de Portugal, S.A. (EP) de 

forma a garantir a adequada compatibilização dos projectos em desenvolvimento por ambas as entidades. 

Importa sublinhar neste ponto que o Circuito Hidráulico de S. Matias se encontra em fase de Projecto de 

Execução, estando os traçados e localização das infra-estruturas associadas já definidos. Já os projectos 

do IP8 – Beja (Nó de Brissos)/Baleizão e IP2 – Variante Poente de Beja ainda se encontram em fase de 

Estudo Prévio, pelo que existe mais de uma alternativa para implementação destes itinerários, sendo que 

todas as soluções previstas são coincidentes com a área de implementação do perímetro de S. Matias. 

Contudo, foi possível na concepção do projecto de execução do Circuito Hidráulico de S. Matias garantir 

que todas as infra-estruturas de rega principais, nomeadamente estações elevatórias, reservatórios, 

barragens e adutor primário não interferissem com qualquer dos corredores de implantação previstos para 

o IP2 e IP8. As diversas soluções de traçados do IP2 e IP8 também não interceptam nenhum caminho do 

projecto de S. Matias, sendo que cerca de 400 m da extremidade Este do caminho CA1 (a reabilitar) 
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encontra-se dentro do corredor de 400 m da Solução 2 do IP8. Assim, para além do inevitável 

atravessamento de áreas regáveis, as soluções alternativas dos traçados do IP2 e IP8 só irão interceptar 

condutas da rede de rega secundária, o que não inviabiliza a concretização de nenhum dos projectos, pois 

é tecnicamente exequível garantir o atravessamento de estradas por condutas de rega. 

Neste momento a EP está já em posse das peças desenhadas com a implementação das infra-

estruturas que integram o Projecto do Circuito Hidráulico de S. Matias. Uma vez, que à data, se 

desconhece as soluções de traçado a adoptar pela EP relativamente aos projectos do IP8 e IP2, em fase 

posterior a EDIA garantirá o envio à EP dos desenhos de pormenor dos locais efectivos de interferência 

das infra-estruturas do Circuito Hidráulico de S. Matias com os traçados definitivos dos itinerários (IP8 e 

IP2). 

c. Deverá ser clarificado o modo de abastecimento dos blocos de rega, uma vez que a 

informação constante nos seguintes parágrafos do EIA (pág. 32) é algo contraditória, assim 

como em relação a outras parágrafos do EIA sobre este assunto 

“A área a beneficiar pelo Circuito Hidráulico de S. Matias está dividido em quatro blocos de 

rega, sendo que três deles são beneficiados em baixa pressão – S. Matias 1, 2 e 3 – e um 

beneficiado por alta pressão (São Matias 4)” 

“As redes secundárias de rega nos blocos S. Matias 1 e 2 são gravíticas, sendo que a rede do 

bloco São Matias 1 tem origem no Reservatório da Cegonha e a de São Matias 2 tem origem 

no Adutor primário. O abastecimento de água dos blocos de São Matias 3 e 4 provém da 

Estação Elevatória dos Almeidas (estação secundária) que tem a sua origem na Barragem 

dos Almeidas” 

O conteúdo dos parágrafos transcritos do EIA referem-se a dois assuntos distintos, pelo que não deverá 

ser interpretado como informação contraditória.  

No primeiro parágrafo, quando é feita alusão à pressão, esta refere-se à pressão mínima de serviço que 

será garantida no ponto de entrega. Já no segundo parágrafo, é referida a forma como será imprimida a 

carga hidráulica, isto é, se é carga natural (gravítica) ou se elevada com auxílio de uma estação elevatória. 

Assim, quando se refere que os blocos 1, 2 e 3 são beneficiados em baixa pressão, pretende-se 

informar que o sistema hidráulico garante uma carga mínima de 0,1 MPa à saída da boca de rega. Quando 

se trata de um bloco beneficiado por alta pressão (bloco 4), a carga mínima garantida à saída da boca de 

rega é de 0,35 MPa. 

Quanto aos blocos 1 e 2 serem gravíticos, significa que a pressão disponível advém, tão somente, da 

diferença de cotas altimétricas entre o reservatório da Cegonha e o ponto de entrega. No que diz respeito 

aos blocos 3 e 4, embora o primeiro seja beneficiado em baixa pressão, ambos são servidos pela estação 

elevatória dos Almeidas. 
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d. Referir quais os caminhos provisórios previstos para a realização da obra, uma vez que os 

mesmos são mencionados na p. IV-7 do Sistema de Gestão Ambiental (Anexo – Plano de 

Recuperação Biofísica das Áreas Afectadas Pela Empreitada). 

Deverá ainda ser apresentada cartografia com a respectiva localização. 

O projecto de execução do Circuito Hidráulico de S. Matias não contempla a execução de caminhos 

provisórios. A eventual necessidade de proceder a abertura de caminhos provisórios durante a fase de 

construção, será definida pelo empreiteiro responsável pela execução da obra. 

A referência a caminhos provisórios no Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afectadas pela 

Empreitada do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), deve-se apenas ao facto de que caso o empreiteiro, 

durante a execução da obra, tenha necessidade de abrir caminhos provisórios de acesso às frentes de 

obra, terá nesse caso de proceder no final à sua desactivação conforme os procedimentos/requisitos 

definidos nesse anexo do SGA, de forma assegurar um elevado grau de desempenho ambiental no 

decurso da Empreitada de construção do Circuito Hidráulico de S. Matias. 

O SGA, que será parte constituinte do caderno de encargos da empreitada de construção do projecto de 

S. Matias, traduz as linhas orientadoras relativas ao desempenho ambiental que o Dono da Obra pretende 

do Adjudicatário, durante a construção das infra-estruturas, indicando a estrutura organizacional na área 

de ambiente, a implementar na Empreitada, e as linhas de actuação que permitirão ao Adjudicatário a 

implementação e o controlo efectivo das operações e actividades desenvolvidas nesta Empreitada com 

potenciais impactes ambientais. 

e. A informação relativa às características técnicas de cada um dos blocos de rega (apresentada 

nas pág. 34-36 do EIA), deverá ser uniformizada e completada de forma a abranger todos os 

itens de forma idêntica para todos os blocos. 

Apresenta-se de seguida a informação relativa às características técnicas da rede de rega (apresentada 

nas páginas 34-36 do EIA) uniformizada para cada um dos blocos de rega. 

Quadro 1 – Resumo das características técnicas da rede de rega. 

  

Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4 

Área Equipada 2163 ha 1492 ha 1104 ha 1104 ha 

Área Regável 2055 ha 1417 ha 1049 ha 1048 ha 

Comprimento da Rede 
Secundária de Rega 

18 440 m 
(8,52 m/ha) 

9299 m 
(6,23 m/ha) 

14 370 m 
(13,01 m/ha) 

17 327 m 
(15,70 m/ha) 

Material das Condutas de Rega Aço, FFd e PEAD FFd e PEAD FFd e PEAD Betão, FFd e PEAD 

Diâmetros da Rede de Rega 

DN 1200 mm (Aço), 
DN 1000 a 700 mm 
(FFD) e DN 630 a 
160 mm (PEAD) 

DN 200 mm a DN 
1000 mm 

DN 160 mm a DN 
1000 mm 

DN 1200 mm (Aço), 
DN 1000 a 700 mm 
(FFD) e DN 630 a 
110 mm (PEAD) 
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Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4 

Classes de Pressão 

PN 6.3 (Betão); K9 
(FFd); PN 6.3, PN 8, 
PN 10 e PN 12.5 

(PEAD) 

K9 (FFd) e PN 6,3 
(PEAD) 

K9 (FFd), PN 6,3 e 8 
(PEAD) 

PN 10 e PN 12.5 
(Betão); K9 (FFd); 
PN 6.3, PN 8 e PN 

10 (PEAD) 

Caudal Máximo 2542 l/s 
200 l/s (1ª 

derivação) + 1554 
l/s (2ª derivação) 

1312 l/s 1470 l/s 

Nº de Hidrantes 22 un. 13 un. 17 un. 33 un. 

Unidades Terciárias de Rega 37 un. 16 un. 24 un. 72 un. 

Área Média por Hidrante 98,3 ha 114,75 ha 64,93 ha 33,4 ha 

Área Máxima por Hidrante 426,5 ha 380,43 ha 211,57 ha 148,3 ha 

Área Mínima por Hidrante 5,98 ha 5,85 ha 8,74 ha 4,35 ha 

Nº de Bocas de Rega  54 un. 16 un 24 un 72 un. 

Caudais das Bocas de Rega  15 a 1680 m3/h 40 a 1440 m3/h 40 a 960 m3/h 30 a 660 m3/h 

Área Média por Boca de Rega 40,06 ha 93,23 ha 45,99 ha 15,3 ha 

Área Máxima por Boca de Rega 74,75 ha 380,43 ha 211,57 ha 126,6 ha 

Área Mínima por Boca de Rega 3,45 ha 5,85 ha 6,99 ha 2,1 ha 

Estação de Filtração 

2 unidades de baixa 
pressão, DN 1200, 
malha de 1,5 mm, 
para 1690 l/s cada 

2 unidades de baixa 
pressão, DN 1000, 
malha de 1,5 mm, 
para 1140 l/s cada 

  

B. Factores Ambientais - Situação de Referência, Avaliação de Impactes, Medidas de 
Minimização 

B.1. Geologia e Geomorfologia 

a. A legenda da figura 6-32, apresentada no ponto 6.5.2.1. está incorrecta pelo que deverá ser 

corrigida para ‘Enquadramento do projecto nos grandes domínios tectono-estratigráficos’. 

Por outro lado, no mesmo ponto, na descrição das unidades, deve ser indicada a bibliografia 

que lhe serviu de base. 

No título da Figura 6-32, apresentada no ponto 6.5.2.1 do Volume 1 - Relatório do EIA onde se lê 

“Enquadramento do projecto nas Unidades Geológicas” deverá ler-se “Enquadramento do projecto nos 

grandes domínios tectono-estratigráficos”. 
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A descrição das unidades apresentada no ponto 6.5.2.1. foi efectuada com base na Notícia Explicativa 

da Folha 8 da Carta Geológica de Portugal (escala 1:200 000), J. T. Oliveira (1992). 

b. A descrição das diversas formações presentes na área de estudo deverá ser reformulada de 

modo a fazer a correlação com os diversos elementos que constituem o projecto (ver também 

o ponto seguinte) e a corrigir aspectos omissos ou incorrectos nomeadamente: falta de 

referência a formações existentes na área (ex.: SXM), a ordenação das formações da mais 

recente para a mais antiga que está errada, a ausência de caracterização de algumas das 

formações que são apenas nomeadas, a simbologia do Complexo Gabro-Diorítico de Cuba. 

Apresenta-se de seguida uma reformulação da descrição das diversas formações presentes na área de 

implementação do projecto do Circuito Hidráulico de S. Matias, com Base na Notícia Explicativa da Folha 8 

da Carta Geológica de Portugal (escala 1:200 000), J. T. Oliveira (1992): 

� Complexo gabro-diorítico de Cuba: gabros, dioritos, quartzo-dioritos e granófiros (ππππ∆∆∆∆) – Trata-se de 

uma associação heterogénea de gabros e dioritos. Os dioritos e gabros anfibólicos, por vezes, 

frequentes, são difíceis de distinguir macroscopicamente. Segundo a notícia explicativa da folha 8 

da Carta Geológica de Portugal na escala 1/200 000, as relações temporais e espaciais entre os 

diversos conjuntos plutónicos do Maciço de Beja está ainda mal conhecida, sendo certo que os 

Gabros de Beja correspondem às intrusões mais antigas (do Carbónico inferior?), e os Pórfiros de 

Baleizão (e possivelmente os Gabros-Dioritos de Cuba) às mais tardias (do Namuriano). 

� Gabros de Beja (τ) – divididos em gabros inferiores, constituídos por gabros mais ou menos 

olivínicos e anortositos, e em gabros superiores, representados por gabros anfibólicos e 

ferrogabrodioritos. Os gabros inferiores passam gradualmente aos gabros superiores. Esta 

formação pertence ao Maciço de Beja, da Zona de Ossa Morena. 

� Dioritos de Monte Novo: dioritos, granodioritos (∆∆∆∆’) - Afloram maioritariamente no seio dos Pórfiros 

de Baleizão, em corpos alongados NW-SE; as relações entre ambos são complexas e de 

interpretação dificultada pela carência de bons afloramentos. A variabilidade mineralógica é 

restrita: andesina mais ou menos saussuritizada, anfíbola castanha algo biotitizada e com 

manchas irregulares de anfíbola verde-azulada, um pouco de quartzo intersticial ou intercrescido 

com a plagioclase, de biotite primária cloritizada e de clinopiroxena uralitizada. A textura é 

frequentemente seriada, o que não impede a distinção macroscópica de litofácies de grão médio e 

fino.  

A Barragem dos Almeidas, parte do Reservatório das Cegonhas, bem como as Estações 

Elevatórias dos Almeidas e de São Matias encontram-se sobre esta unidade. 

� Pórfiros de Baleizão: pórfiros rio-dacíticos, granófiros (ππππy) – correspondem a rochas de origem 

vulcânica ácida, pós-metamórfica, que se distinguem bem pela sua cor mais ou menos 

avermelhada que geralmente exibe em afloramento. Apesar da heterogeneidade litológica 
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frequente neste termo litoestratigráfico, são predominantes os dacitos e riodacitos. Algumas 

datações absolutas para determinadas litofácies desta formação indicam idades que se 

enquadram entre o Tournaisiano superior e o Viseano. 

� Complexo vulcano-sedimentar de Moura - Santo Aleixo: xistos sericito-cloríticos com quartzo de 

exsudados (SXM) – Este complexo é vulgarmente conhecido por “Xistos de Moura”. Neste 

Complexo as fáceis terrígenas são as que ocupam maior espessura. São constituídas por xistos 

luzentos sericito-cloríticos com abundante quartzo de exsudação. A ausência de informação 

bioestratigráfica dificulta a atribuição de uma idade específica a este complexo. No entanto, a 

identificação de sequências ordovícico-silúricas, indica que os Xistos de Moura poderão ser 

divididos em unidades litoestratigráficas, com idades escalonadas entre o Ordovícico e o Silúrico. 

� Complexo vulcano-sedimentar de Ficalho (Vbbbb3) - Unidade a que se atribui idade ordovícica, é 

constituída por uma sequência vulcânica bimodal, na qual se intercalam sedimentos 

predominantemente de natureza carbonatada, constituindo assim um complexo vulcano-

sedimentar. A espessura total da sequência, controlada por sondagens, é próxima de 250 a 300 m. 

Parte do Reservatório da Cegonha encontra-se sobre esta formação. 

� Mármores com forsterite (CbM) – Nesta unidade predominam os mármores, cinzentos, claros ou 

localmente rosados, com bandado metamórfico frequentemente bem desenvolvido. Nas bandas 

mais escuras ocorrem minerais máficos do tipo de forterite, diópsido, biotite e flogopite; nas 

bandas mais claras há largo predomínio de calcite e quartzo subordinado. No contacto com as 

rochas intrusivas do Maciço de Beja, os mármores aparecem transformados em corneanas 

calcossilicatadas. Esta unidade tem idade atribuída ao Câmbrico inferior. 

� Anfibolitos, gnaisses anfibólitos (PEaf) (Proterozóico superior?) – Engloba diferentes termos, 

sempre de composição anfibolítica, nomeadamente anfibolitos finos bandados, anfibolitos 

piroxénicos, gnaisses anfibólicos, metadoleritos e matabasaltos. Os anfibolitos finos bandados e os 

anfibolitos piroxénicos ocorrem associados, sendo estes últimos compostos por leitos alternantes 

com anfíbola ou piroxena. A composição mineralógica é simples, englobando andesina, ilmenite e 

esfena, para além de horneblenda verde ou de diópsido. Têm foliação bem marcada, e textura 

nematoblástica post-cinemática. 

Apresenta-se de seguida igualmente a informação complementar que consta nos estudos geológicos-

geotécnicos do projecto de execução do Circuito Hidráulico de S. Matias para cada uma das seguintes 

infra-estruturas: barragem dos Almeidas, reservatório da Cegonha e estações elevatórias de S. Matias e 

dos Almeidas. No Anexo 3 apresentam-se igualmente a planta geológica na zona da barragem e albufeira 

e os perfis geológicos-geotécnicos das infra-estruturas atrás mencionadas.  

A execução dos estudos iniciou-se pela análise da cartografia geológica existente, bem como por uma 

interpretação geomorfológica da cartografia da zona. Atendendo à escassez de bibliografia da 
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especialidade sobre a região, consultaram-se como elementos de base a Carta Geológica de Portugal na 

escala 1:200 000, Folha 8 (SGP, 1988) e a Carta Neotectónica de Portugal Continental à escala de 

1:1 000 000. 

Barragem dos Almeidas 

A Barragem dos Almeidas, do ponto de vista geológico, insere-se na unidade morfoestrutural da Zona 

de Ossa Morena que atravessa, na quase totalidade, formações pertencentes ao Maciço de Beja, 

litologicamente representadas por pórfiros, gabros, dioritos e granodioritos. 

No local de implantação da barragem e área da albufeira, interessam-se predominantemente formações 

do Carbónico, nomeadamente: granodioritos e dioritos (Dioritos de Monte Novo) pertencentes aos 

antiformas de Ficalho Serpa e S. Brissos, ocorrendo junto ao eixo da barragem pórfiros e granófiros de 

Baleizão. 

As unidades do Maciço de Beja encontram-se no sector da Zona de Ossa Morena (ZOM), que 

apresenta uma tectónica influenciada pelo fecho de um oceano que ocorre com a subducção da Zona Sul 

Portuguesa sob a Zona de Ossa Morena, levando à obducção do Arco insular, dando assim origem ao 

Complexo máfico e ultra-máfico de Beja-Acebuches, que é o testemunho ofiolítico dessa sutura oceânica. 

Esta zona esteve sujeita a três fases distintas de deformação, as quais deram origem a carreamentos e 

a acidentes que não se encontram cartografados na totalidade. 

O maciço de Beja possui um estilo tectónico particular, com mais uma fase de deformação, que é a 

responsável pelo episódio de metamorfismo de alto grau que se apresenta naquela zona. 

É de referir que a Zona de Ossa Morena é uma das grandes unidades geotectónicas da Cintura Varisca 

Ibérica. É composta por rochas metamorfizadas de idades precâmbrica e paleozóica, e por corpos de 

granitóides instalados predominantemente durante a orogenia varisca, embora também se encontrem 

testemunhos de magmatismo mais antigo, que nos remetem para a existência de formações intrusivas tais 

como, dioritos, granodioritos e pórfiros. 

Tendo em conta que os dioritos derivam dos granodioritos, através da diminuição do teor em quartzo na 

sua composição ao longo do processo de arrefecimento, é de esperar a ocorrência de contactos entre 

estes dois tipos de rochas. 

Na Barragem dos Almeidas interessa assim as seguintes unidades estratigráficas, pertencentes ao 

designado Maciço de Beja: 

� Dioritos de Monte Novo (∆’) – Os dioritos de Monte Novo afloram maioritariamente no seio dos 

pórfiros de Baleizão, em corpos alongados segundo a direcção NW-SE.  

� Pórfiros de Baleizão, pórfiros rio-dacíticos (π) ou granófiros (πy) - Trata-se de vasta unidade 

(sub) vulcânica ácida, pós-metamórfica. São rochas algo heterogéneas, tanto mineralógica 
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como texturalmente. Os pórfiros têm uma cor mais pronunciada macroscopicamente do que os 

granófiros, tendo igualmente tons acinzentados. Os granófiros são rochas de grão médio a fino 

de cor acinzentada. Estas duas rochas são igualmente difíceis de distinguir de forma 

macroscópica. 

A morfologia da região do Baixo Alentejo revela-se como uma região de relevos suaves, de modo geral 

aplanada, com a rede de drenagem pouco vincada. Esta apreciação e a experiência adquirida em estudos 

realizados em regiões próximas desta apontam para um quadro geral em que o substrato diorítico surja 

com alteração significativa e com produção de solos de alteração residual com forte componente argilosa, 

enquanto que o substrato de natureza porfirítica não apresenta grande expressão de solos de alteração 

residual e o maciço tende a surgir medianamente alterado, mas muito fracturado, estando as fracturas 

tendencialmente preenchidas por sedimentos carbonatados. 

A ocorrência de água subterrânea pode verificar-se, estando mais favorecida nas zonas em que as 

falhas e as fracturas afectam o substrato rochoso. 

No local da barragem, as vertentes da ribeira apresentam pendor suave e são constituídas por materiais 

do Carbónico, tendo um nível de cobertura de depósitos recentes constituído por uma mistura de solo 

resultante da alteração do maciço e solos argilosos (coluviões/eluviões). 

No fundo da ribeira, na zona do talvegue, junto ao eixo da barragem ocorre um depósito aluvionar, 

pouco espesso, similar aos solos coluvio/eluvionares. 

Os trabalhos de reconhecimento efectuados na zona de fundação da barragem, na área da albufeira, 

nas portelas e no local da Estação Elevatória dos Almeidas permitiram identificar algumas características 

geológicas e geomorfológicas que contribuem para aclarar o quadro geológico integrante. Essas 

características sintetizam-se nos Desenhos do Anexo 3. 

No intuito de observar macroscopicamente o maciço interessado, foram abertos no eixo da barragem 

cinco valas (V1 a V5) com cerca de 8 m de comprimento e três poços de reconhecimento (PB1 a PB3), 

esgotando a capacidade da retroescavadora. A sua localização encontra-se representada no Anexo 3. 

A realização dos poços e das valas permitiu observar a natureza dos terrenos interessados, avaliar a 

sua espessura, resistência e escavabilidade, bem como de proceder à recolha de amostras remexidas 

para realização de ensaios de laboratório. 

A abertura das valas e dos poços de reconhecimento permitiu identificar o seguinte cortejo geológico: 

• Terra vegetal; 

• Solos provenientes de depósitos recentes e/ou solos de alteração residual; 

• Maciço diorítico e maciço porfirítico. 
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Foram realizadas quatro sondagens verticais à rotação no eixo da barragem, com 10 (SRA1 e SRA2) e 

15 m de comprimento (SRA3 e SRA4). 

A realização das sondagens permitiu identificar o predomínio dos pórfiros e dioritos. Por uma questão de 

simplificação e por apresentar apenas algumas diferenças na sua associação mineralógica, neste estudo 

consideram-se englobados nos pórfiros os granófiros e nos dioritos os granodioritos.  

Enquanto as sondagens SRA1 e SRA2 interessam unicamente pórfiros, as sondagens SRA3 e SRA4 

intersectam zonas de transição entre as formações, nomeadamente de pórfiros para dioritos na SRA3 e de 

dioritos para pórfiros na SRA4. Esta transição entre formações e a sua mudança de posição estratigráfica 

levam a inferir um contacto geológico, possivelmente de origem tectónica, tal como, um cavalgamento, 

levando a que os dioritos se sobreponham aos pórfiros, sendo este últimos os mais recentes 

estratigraficamente. 

Estação Elevatória de S. Matias 

De seguida apresenta-se uma breve descrição das unidades estratigráficas atravessadas pela Estação 

Elevatória de São Matias e pela Conduta Elevatória, pertencentes ao designado Maciço de Beja: 

� Dioritos de Monte Novo (∆’) – Os dioritos de Monte Novo afloram maioritariamente no seio dos 

pórfiros de Baleizão, em corpos alongados segundo a direcção NW-SE. 

Na cartografia geológica utilizada, à escala 1:200 000, verifica-se que algumas unidades não estão 

representadas a esta escala, como é o caso dos depósitos aluvionares, intersectados na área de 

implantação da Estação Elevatória. 

No local de implantação da Estação Elevatória de S. Matias foram realizadas três sondagens, à rotação 

(SREM1 a SREM3) com cerca de 10 m de profundidade.  

A realização das sondagens permitiu identificar um horizonte superficial areno-siltoso com espessura 

variável entre 1,10 m e 4,05 m de profundidade. Abaixo deste surge um segundo horizonte de granodiorito 

muito alterado (W5) que em profundidade passa a pouco alterado (W2), com espaçamento entre fracturas 

que variam entre F5 e F2, preenchidas com areia siltosa. 

No intuito de observar macroscopicamente o maciço interessado, foram efectuados quatro poços de 

reconhecimento na  zona da Estação Elevatória de São Matias (PEM1 a PEM4) e dois ao longo do traçado 

da Conduta Elevatória (PC12 e PC13) abertos com retroescavadora de lança extensível. 

Durante a abertura dos poços de reconhecimento não foi identificada a existência de terra vegetal (ao 

contrario do representado no diagrama das sondagens), constituindo excepção o poço PEM1 onde a 

camada de terra vegetal apresenta uma espessura de 0,35 m sobrejacente a uma camada de aluvião. 

Esta aluvião sobrepõe-se a solos de alteração residual de diorito com características arenosas e clastos de 
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rocha decomposta, passando em profundidade a maciço alterado. A profundidade dos poços variou entre 

1,8 m no PEM3 e PEM4 e 3,3 m no PEM1. 

Reservatório da Cegonha 

De seguida apresenta-se uma breve descrição da unidade estratigráfica atravessada pelo Reservatório 

da Cegonha, pertencente ao designado Maciço de Beja: 

� Metavulcanitos básicos (Vβ3) – Trata-se de anfibolitos de grão fino a médio, mais precisamente 

de diabases e basaltos. Estes aparecem em forma filoniana e apresentam uma xistosidade 

provocada pela direcção preferencial das anfíbolas. 

Tendo em conta de que a área de estudo se insere num ambiente de metamorfismo regional, podemos 

inferir que os metavulcanitos, nomeadamente os anfibolitos, são rochas metamórficas que derivam de 

rochas ígneas pobres em sílica e com horneblenda na sua composição. Posto isto, podemos assim inferir 

que estes anfibolitos serão o resultado da metamorfização regional dos dioritos. 

Foram realizadas duas sondagens à rotação (SRC1 e SRC2) com cerca de 10 m de profundidade. As 

sondagens permitiram identificar materiais resultantes da alteração do anfibolito, com maior grau de 

alteração nos horizontes mais superficiais. 

Em geral, nos primeiros metros, subjacente ao solo de cobertura vegetal com cerca de 0,40 m de 

espessura, ocorre um horizonte constituído por anfibolito decomposto com espessura variável entre 2 e 6,5 

m. O horizonte inferior é constituído pelo substrato rochoso de anfibolito, alterado e intensamente 

fracturado. 

No intuito de observar macroscopicamente o maciço interessado, foram executados nove poços de 

reconhecimento (PRC1 a PRC9), abertos com retroescavadora de lança extensível. Foi identificada uma 

camada de vegetal com espessura que varia entre 0,10 e 0,50 m, sobrejacente a solos de alteração 

residual do maciço com características argilo-arenosas com clastos de rocha decomposta que 

demonstram xistosidade, passando em profundidade a maciço alterado. A profundidade dos poços variou 

entre 1,2 (PRC7) e 4,8 m (PRC1). 

Estação Elevatória dos Almeidas 

A Estação Elevatória dos Almeidas interessa uma única unidade estratigráfica, pertencente ao 

designado Maciço de Beja: 

� Dioritos de Monte Novo (∆’) – Os dioritos de Monte Novo afloram maioritariamente no seio dos 

pórfiros de Baleizão, em corpos alongados segundo a direcção NW-SE.  

Tendo em conta de que os dioritos derivam dos granodioritos, através da diminuição do teor em quartzo 

na sua composição ao longo do processo de arrefecimento, é de esperar a ocorrência de contactos entre 

estas duas rochas. 
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Foram realizadas duas sondagens à rotação (SREA1 e SREA2) verticais, com cerca de 10 m de 

comprimento, acompanhadas de ensaios de penetração dinâmica SPT espaçados de 1,5 m, cujo resumo 

dos resultados é apresentado no quadro seguinte. 

A realização das sondagens permitiu identificar um horizonte areno-siltoso até cerca de 4,5 e 5,3 m de 

profundidade na SREA1 e SREA2, respectivamente. Abaixo deste surge um segundo horizonte 

praticamente “lenticular” muito alterado a medianamente alterado (W5/4) que passa quase bruscamente a 

um maciço pouco alterado a são (W2/1), com fracturas que variam entre F5/4 e F3/2, preenchidas por 

areia e mostrando oxidação. 

No intuito de observar macroscopicamente o maciço interessado, foram efectuados cinco poços de 

reconhecimento no local de implantação da Estação Elevatória (PEA1 a PEA5) abertos com 

retroescavadora de lança extensível. 

Verificou-se a existência de uma camada de terra vegetal com espessura variável entre 0,30 e 0,40 m 

que se encontra sobrejacente a uma camada de depósitos recentes, constituídos por solos argilosos, 

resultantes de uma mistura de uma fina camada aluvionar argilosa com os solos mais superficiais 

resultantes da alteração, sucede-lhes o solo de alteração residual do diorito, ou no caso dos PEA1 e 

PEA2, sobrepõem-se ao diorito alterado. A profundidade dos poços variou entre 1,10 m (PEA1) e 4,70 m 

(PEA3). 

c. Dado que a cartografia geológica, à escala 1:50 000, apresentada no EIA (desenho 08), não 

passa de um extracto da Folha 8 Carta Geológica de Portugal, à escala 1:200 000, ampliado, o 

(que se depreende tenha sido causado pela ausência de cartografia publicada na escala 

1:50 000), tal facto deveria ser referido e justificado no texto. 

Questiona-se, ainda, se foi realizado algum estudo geológico-geotécnico para um 

conhecimento mais detalhado da geologia na área de estudo ou, pelo menos, nos locais de 

implantação dos elementos que constituem o projecto em especial a Barragem dos Almeidas, 

o Reservatório das Cegonhas e as Estações Elevatórias. No caso de tal estudo ter sido 

concretizado ele deve ficar reflectido no que é pedido no ponto anterior. 

A área de implantação do Circuito Hidráulico de S. Matias insere-se numa zona para a qual não foi 

publicada pelas entidades oficiais uma Carta Geológica à escala 1:50 000, com excepção de uma pequena 

área do perímetro de rega que é abrangida pela Carta Geológica de Portugal n.º 43-B, à escala 1:50 000, 

conforme se pode observar no Desenho 08 em Anexo. 

Foi realizado um estudo geológico-geotécnico detalhado nos locais de implantação da barragem dos 

Almeidas, do reservatório da Cegonha, das estações elevatórias, da conduta gravítica, da conduta 

elevatória e caminhos. 

Os referidos estudos foram elaborados de acordo com as necessidades técnicas específicas que a 

natureza de cada uma das referidas infra-estruturas obriga, para a concepção de um projecto de 



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO  E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. MATIAS 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

VOLUME 4 – ADITAMENTO 

 

 

T57012-VOL4-ADITAMENTO-R2.DOC       13 

execução. Face ao exposto, a informação constante nos referidos estudos, nomeadamente os principais 

elementos considerados relevantes em termos de enquadramento geológico no contexto específico do 

presente estudo, foram integrados no ponto anterior. 

Apenas no caso específico da barragem dos Almeidas é que foi elaborada uma planta geológica que se 

apresenta no Anexo 3. 

d. O desenho 08 deverá ser completado com a indicação de escala gráfica e das coordenadas. 

O Desenho 08, que agora se apresenta no Anexo 2, foi reformulado tendo agora indicação da escala 

gráfica e das coordenadas. 

e. Ao nível da análise de impactes, deverá ser indicada a dimensão prevista para os taludes de 

escavação e de aterro relacionados com a construção de novos caminhos, do Reservatório 

da Cegonhas, das Estações Elevatórias e da Barragem dos Almeidas. Consequentemente, 

deverá ser apresentada a correcta avaliação do impacte relacionado com a instabilidade de 

taludes induzido pela construção daqueles elementos, devendo ser propostas as adequadas 

medidas de minimização. 

No âmbito da elaboração do projecto de execução do Circuito Hidráulico de S. Matias foram realizados 

estudos geológicos-geotécnicos e estudos de verificação da estabilidade ao escorregamento dos taludes 

sempre que as intervenções previstas justificaram um estudo aprofundado sobre esta matéria. 

Assim, de acordo com os estudos e projectos realizados não é expectável a ocorrência de impactes 

negativos resultantes de instabilidades de taludes nas infra-estruturas referidas. 

De qualquer forma, como medida de conservação e estabilidade dos solos está previsto no caderno de 

encargos e indicado no EIA a execução do revestimento vegetal de taludes no término da obra. 

f. Analisar os efeitos da implantação da Barragem dos Almeidas na alteração do balanço actual 

de erosão, transporte e sedimentação de materiais. 

A barragem dos Almeidas será construída no Barranco dos Jordais, na zona de cabeceira da Ribª. de S. 

Pedro, a qual aflui à Ribª de Odearce que, por sua vez, desagua no Rio Guadiana. 

A bacia hidrográfica da barragem dos Almeidas possui uma área total de 75 ha (0,75 km2) e é ocupada 

exclusivamente com culturas anuais. É uma bacia bastante plana, com declives suaves e sem linhas de 

água evidentes. 

O espelho de água ao nível de pleno armazenamento ocupa uma área de 27 ha, isto é, cerca de 36% 

da área da sua bacia. 
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Com uma produção de sedimentos aproximada de 300 m3.km-2.ano-1, a bacia hidrográfica produz cerca 

de 144 m3.ano-1. Ao fim de 40 anos de funcionamento, a bacia irá produzir um volume acumulado de 

sedimentos de cerca de 5760 m3, que corresponde a cerca de 17% do volume morto da barragem. 

Assume-se desta forma, que a erosão e resultante acumulação de sedimentos é insignificante, logo 

desprezável. 

g. Ao nível da caracterização da situação de referência da “Tectónica” devem ser referidas todas 

as falhas que afectam a área de estudo e não apenas as falhas com actividade neotectónica 

na região do Alentejo. 

De acordo com as informações constantes nos estudos geológicos-geotécnicos elaborados no âmbito 

do projecto de execução do Circuito Hidráulico de S. Matias, através da análise da carta geológica à 

escala de 1:200 000 e da carta neotéctonica de Portugal Continental à escala 1:1 000 000, observa-se que 

a área do circuito hidráulico é afectada por falhas de direcção sensivelmente W-E, NW-SE e SSW-NNE. 

h. Ocorrendo na área de estudo a formação de Gabros de Beja, com aptidão para produção de 

agregados (britas), as potencialidade destas litologias devem ser averiguadas e referidas. 

A zona afecta ao perímetro de S. Matias encontra-se abrangida por uma área de cerca de 166  ha onde 

ocorrem os Gabros de Beja, e que apresentam aptidão para a produção de agregados (britas). 

O projecto de execução de S. Matias irá implicar a construção de 2,5 km de rede de rega secundária na 

referida zona dos Gabros de Beja. Considera-se que as intervenções que serão efectuadas são pouco 

extensas, pelo que a afectação de uma zona com potencialidades para a produção de agregados (britas) 

será pouco significativa. 

B.2. Recursos Hídricos 

a. É referido que uma pequena zona a sul do Bloco de S. Matias 4 se sobrepõe, em cerca de 166 

ha, ao aquífero dos Gabros de Beja, não sendo no entanto nada referido em relação à Zona 

Vulnerável n.º 6 (Beja). Deste modo, esta situação deverá ser devidamente esclarecida e 

analisada. 

Segundo a Portaria n.º 1100/2004, de 3 de Setembro, foram identificadas as águas subterrâneas 

poluídas por nitratos de origem agrícola e águas susceptíveis de o virem a ser, bem como as áreas que 

drenam para aquelas águas, designadas por zonas vulneráveis, que no caso da envolvente de Beja, foi 

designada por Zona Vulnerável de Beja n.º 6, e que é constituída pela área de protecção do sistema 

aquífero dos Gabros de Beja. 

Devido à existência desta zona vulnerável n.º 6 (Beja), e com o objectivo de proteger as águas contra a 

poluição causada por nitratos de origem agrícola, bem como impedir a propagação desta poluição nas 

zonas vulneráveis, foi definido no EIA como medida de minimização para a fase de exploração, a 
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aplicação das medidas específicas definidas no Plano de Acção constante na Portaria n.º 83/2010, de 10 

de Fevereiro: 

Medida do EIA: “101. Cumprimento do Programa de Acção para as Zonas Vulneráveis na área de 

protecção do sistema aquífero dos Gabros de Beja, definido no âmbito da Portaria n.º 83/2010, de 10 de 

Fevereiro.” 

B.3. Solos e Usos do Solo 

a. Esclarecer o facto de no Bloco de S. Matias 3, as áreas envolventes aos “pivots” na Herdade 

de Santa Luzia terem sido excluídas do regadio; pela análise das cartas de ocupação cultural 

e de aptidão ao regadio, verifica-se que as mesmas são regadas, existindo inclusivamente 

uma área de olival de regadio, e apresentam na sua maioria aptidão para o regadio (classes 2, 

3 e 4). 

Este caso concreto é aplicável à Herdade de Santa Luzia, cujo proprietário e beneficiário não 

demonstrou qualquer interesse em infra-estruturar a sua exploração no âmbito do projecto do Circuito 

Hidráulico de S. Matias, para além da área ocupada pelos “pivots” já instalados (que no seu conjunto 

totalizam 194,42 ha), com o objectivo de evitar um desnecessário agravamento da taxa de exploração. 

B.4. Agrossistemas 

a. Indicar o significado da sigla “TRT”, expressa no quadro 7-14, constante na pág. 343. 

A sigla TRT significa “valor das transferências de rendimento geradas pelo conjunto das medidas de 

política agrícola em vigor”. 

O indicador de nível de suporte do rendimento (TRT/SAF) apresentado no referido Quadro, é assim 

estimado com base no valor das transferências de rendimento totais geradas pelas políticas agrícolas com 

incidência em cada hectare de superfície agro-florestal (SAF) utilizada. 

B.5. Condicionantes e Ordenamento do Território 

a. Indicar/esclarecer como foram integradas no projecto e em que medida foram consideradas 

no EIA as condicionantes mencionadas nos pareceres do IGP, da ANA, da EDP e da REFER. 

A partir dos pareceres das entidades IGP, ANA, EDP e REFER, podem ser identificadas 

condicionantes/servidões não de carácter estritamente ambiental, mas sim com implicações na concepção 

do projecto de execução, em termos de locais de implantação das infra-estruturas do projecto. 

Assim, relativamente ao parecer da IGP verificou-se que as infra-estruturas do projecto situadas na 

envolvente de marcos geodésicos existentes irão situar-se fora das zonas de protecção definidas (15m) e 

a altitudes inferiores, não tendo sido identificada nenhuma restrição relativamente a obstrução das 

respectivas miradas. 
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As servidões aeronáuticas indicadas no parecer da ANA, também não condicionam a execução do 

projecto do Circuito Hidráulico de S. Matias. 

Relativamente à EDP, a concepção do projecto de execução teve em consideração a localização das 

linhas eléctricas existentes na zona, nomeadamente a localização dos respectivos apoios. 

Quanto ao atravessamento da Linha Ferroviária pela rede de rega secundária, foram tidas em 

consideração todas as especificações que a REFER exige em termos de projecto. 

B.6. Ecologia 

a. Situação de referência 

FLORA 

i. Deverá ser apresentada e integrada a informação existente na área de estudo relativamente ao 

habitat “Charcos temporários” (Plano de Conservação para os Charcos Temporários 

Mediterrânicos da região de implementação do EFMA – EDIA 2009). 

No âmbito do descritor Ecologia do EIA foram assegurados trabalhos de campo que incluíram 

prospecções dirigidas para identificação do habitat prioritário 3170*. Estes trabalhos consideraram 

igualmente à partida a informação compilada por outros estudos, nomeadamente o Plano de Conservação 

para os Charcos Temporários Mediterrânicos na área de implementação do EFMA, promovido pela EDIA. 

Dos trabalhos assegurados e do estudo referido não resultou, no entanto, a identificação de qualquer 

Charco Temporário Mediterrânico na área a beneficiar pelo Circuito Hidráulico de S. Matias. 

ii. Quanto à espécie Linaria ricardoi, é referido que o trabalho de prospecção for realizado 

durante o mês de Maio, no entanto não é possível verificar se foi efectuado um esforço de 

prospecção dirigido à espécie, uma vez que a metodologia não detalha o número de dias de 

trabalho de campo dedicados a esta tarefa, bem como não esclarece o estatuto da espécie na 

área de estudo no âmbito dos trabalhos realizados. 

Foi efectuado um esforço de prospecção dirigido à espécie Linaria ricardoi, tendo os trabalhos de 

prospecção realizados durante o mês de Maio sido efectuados durante 5 dias consecutivos. 

Da prospecção realizada no âmbito do EIA, não foi identificada Linaria ricardoi na área de estudo do 

Circuito Hidráulico de S. Matias. 

FAUNA 

iii. A metodologia respeitante à fauna consistiu na recolha de informação bibliográfica 

disponível e em trabalho realizado nos meses de Julho, Setembro e Maio de 2009. Não são 

detalhados os métodos específicos desenvolvidos para cada um dos grupos faunísticos, 

nomeadamente o esforço desenvolvido (número de dias de trabalho de campo), esquema de 

amostragem e a abrangência das monitorizações efectuadas na área de estudo. Por outro 

lado, não foram desenvolvidos trabalhos específicos de levantamento de campo da ictiofauna 
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e mamofauna. Considera-se esta lacuna especialmente grave no âmbito da ictiofauna, face à 

relevância ecológica da Ribeira de Odearce para a conservação deste grupo de vertebrados. 

Quanto à avifauna, apesar de não detalhado o trabalho de campo efectuado, desde já se 

salienta que o período de amostragem não é o mais adequado para o recenseamento de 

algumas espécies nidificantes (p.e. abetarda), uma vez que o mês de Abril é o mais adequado 

para recenseamento do efectivo reprodutor. Por outro lado, consideram-se os resultados 

apresentados bastante escassos (40 espécies de aves identificadas), face à localização da 

área de estudo, contígua à ZPE de Cuba. 

     Assim, deverá ser considerada a realização de levantamentos suplementares de campo 

dirigidos aos grupos da fauna referidos.” 

Com vista à realização do inventário faunístico foram efectuadas três visitas de campo de três dias 

consecutivos cada, em Julho de 2009, Setembro de 2009 e Maio de 2010. O trabalho de campo consistiu 

no registo de todos os vertebrados detectados, por observação directa (com auxílio de binóculos) ou 

indirecta (por meio de escutas, pegadas e dejectos). Para isso, a área foi percorrida a pé e de veículo 

automóvel (a velocidade reduzida), tendo sido abrangidos todos os habitats referenciados no ponto 6.7.3.3 

(Apresentação dos Dados - Fauna) do Volume 1 do presente EIA, dando especial importância aos habitats 

“Galeria Ripícola”, “Montados” e “Culturas Anuais de Sequeiro”. 

Considera-se assim que, relativamente à mamofauna, foram desenvolvidos trabalhos específicos de 

levantamento de campo, não se considerando necessária a realização de levantamentos suplementares 

para este grupo faunístico. 

Relativamente à Avifauna, embora a Comissão de Avaliação considere o período de amostragem em 

campo durante a Primavera como tardio, no que respeita ao período reprodutor de algumas espécies 

nidificantes, considera-se que a consulta bibliográfica (descrita no ponto “Metodologia” da fauna) colmatou 

a lacuna com sucesso.  

Destaca-se que as 40 espécies de aves identificadas foram aquelas cuja ocorrência foi efectivamente 

confirmada na área, por observação directa, aquando das saídas de campo. Este é um valor não 

desprezável no âmbito técnico em que os trabalhos foram desenvolvidos. Recorda-se também que os 

transectos e pontos de escuta não se limitaram à proximidade da ZPE de Cuba, tendo sido distribuídos por 

toda a área de estudo, inclusive em biótopos menos favoráveis à ocorrência de espécies de aves com 

interesse conservacionista.  

Pelo exposto, considera-se suficiente o esforço de amostragem garantido para caracterização da 

avifauna na área de estudo, pelo que se poderá dispensar a realização de levantamentos de campo 

suplementares. 

De referir, ainda, que o próprio EIA prevê a implementação de um plano de monitorização da avifauna 

para a área do Circuito Hidráulico de São Matias, tendo o mesmo como alvo espécies ecologicamente 
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sensíveis, com ocorrência provável ou confirmada na área de estudo, associadas aos ambientes pseudo-

estepários, nomeadamente Sisão Tetrax tetrax, Abetarda Otis tarda, Calhandra-real Melanocorypha 

calandra, e Tartaranhão-caçador Circus pygargus (entre outras aves de rapina). 

Relativamente à ictiofauna, segue-se uma análise mais aprofundada da caracterização da situação 

actual (apresentada no ponto 6.7.3.4 do Volume 1 do presente EIA). Tal como referido nesse ponto, 

“considera-se que apenas a (...) Ribeira de Odearce poderá suportar espécies da Ictiofauna, uma vez que 

apenas esta apresenta água durante todo o ano, factor indispensável para a sobrevivência de peixes”. 

Como complemento da caracterização da comunidade piscícola presente na ribeira de Odearce, foram 

consultadas 3 fontes diferentes, nomeadamente: (1) projecto de conservação ex-situ de organismos 

fluviais (http://exsitu.quercusancn.pt); (2) carta píscicola nacional (http://www.fluviatilis.com); e (3) 

programa de monitorização de peixes migradores no rio Guadiana (Sousa et al., 2003). 

Adicionalmente, e de modo a aprofundar o conhecimento sobre a ictiofauna local, em especial sobre a 

distribuição de cada espécie, foram consultados: (4) Estudo de Impacte Ambiental da Estação Elevatória e 

Circuito Hidráulico do Pedrógão (Aqualogus, 2009); e (5) Programa de Monitorização dos Recursos 

Hidrícos Superficiais e Qualidade Ecológica na Área dos Blocos de Rega de Alvito-Pisão (Matos, Fonseca 

& Associados, 2010). Ambos os trabalhos contemplaram a execução de trabalho de campo na respectiva 

área de estudo, no total as amostragens realizadas abrangem 8 pontos ao longo das ribeiras de São 

Pedro, de Selmes e de Alcaria (Circuito Hidráulico do Pedrógão), e das ribeiras de Malcabrão e de 

Odearce e ainda dos barrancos das Taipas e da Horta do São Pedro de Barreiros (Alvito-Pisão). Para a 

presente análise apenas não são consideradas as informações respeitantes à ribeira de Malcabrão, por 

não se encontrar localizada na bacia hidrográfica da ribeira de Odearce. 

Ambos os estudos não referem espécies adicionais aos taxa apresentados no Quadro 6-45 do Volume 1 

do presente EIA. Relembra-se que foram identificadas 15 potenciais espécies de peixes na Ribeira de 

Odearce, sendo 6 delas exóticas, ou seja, não nativas desta ribeira. 

O Quadro 2 resume a informação respeitante a ambos os estudos, pondo em evidência que espécies 

foram amostradas a montante e a jusante do troço da Ribeira de Odearce mais próximo do perímetro do 

Circuito Hidráulico de São Matias. 

Quadro 2 – Tipo de ocorrência e estatuto de ameaça da ictiofauna presente na ribeira de Odearce, e 
distribuição relativa ao troço da mesma ribeira mais próximo do perímetro do CHSM. 
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Barbus comizo Cumba Nativa Em Perigo      
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Barbus 
microcephalus 

Barbo-de-
cabeça-pequena 

Nativa 
Quase 

Ameaçado 
     

Barbus sclateri Barbo do Sul Nativa Em Perigo   X X  

Barbus 
steindachneri 

Barbo de 
Steindachner 

Nativa 
Quase 

Ameaçado 
     

Carassius auratus Pimpão Exótica 
Não 

Avaliado 
  X   

Chondrostoma 
lemmingii 

Boga-de-boca-
arqueada 

Nativa Em Perigo X X  X X 

Chondrostoma 
willkommii 

Boga do 
Guadiana 

Nativa Vulnerável      

Cyprinus carpio Carpa Exótica 
Não 

Avaliado 
X  X  X 

Complexo Squalius 
alburnoides 

Bordalo Nativa Vulnerável  X X X  

Squalius 
pyrenaicus 

Escalo do Sul Nativa Em Perigo      

Cobitis paludica 
Verdemã-
comum 

Nativa 
Pouco 

Preocupante 
X  X X  

Gambusia 
holbrooki 

Gambúsia Exótica 
Não 

Avaliado 
X   X X 

Lepomis gibbosus Perca-sol Exótica 
Não 

Avaliado 
   X X 

Micropterus 
salmoides 

Achigã Exótica 
Não 

Avaliado 
   X X 

Cichlasoma 
facetum 

Chancito Exótica 
Não 

Avaliado 
     

 

Apesar da presença confirmada de espécies nativas com elevado estatuto de ameaça à sua 

conservação (Barbo do Sul, Boga-de-boca-arqueada, Boga do Guadiana, Bordalo), o valor patrimonial das 

“associações piscícolas presentes na bacia hidrográfica de Odearce pode ser considerado moderado no 

conjunto da bacia hidrográfica do rio Guadiana, face à ausência de saramugo [Anaecypris hispanica, 

espécie-alvo de projecto LIFE e de numerosos trabalhos científicos levados a cabo no âmbito do projecto 

do Alqueva] e à presença de vários taxa exóticos” (Oliveira et al., 2007).  Pela análise do Quadro 2, 

verifica-se que 5 das 9 espécies amostradas nos 2 estudos referenciados são exóticas, sem qualquer 

preocupação relativa ao estatuto de ameaça à conservação: Pimpão, Carpa, Verdemã-comum, Gambúsia, 

Perca-sol e Achigã. 
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Quando se enquadra a ribeira de Odearce na bacia hidrográfica do rio Guadiana (fracção portuguesa), 

no que respeita às comunidades piscícolas, considera-se que a ictiofauna específica da primeira apresenta 

uma composição típica no contexto da bacia hidrográfica do rio Guadiana, estando presentes as espécies 

mais frequentes identificados nesta bacia. 

A caracterização efectuada anteriormente no âmbito do EIA de S. Matias (ponto 6.7.3.4 do Volume 1 do 

presente EIA) refere a ausência na ribeira de Odearce de espécies ameaçadas (como Sável Alosa alosa, 

Savelha Alosa fallax, Lampreia Petromyzon marinus ou Enguia Anguilla anguilla (Sousa et al., 2003), além 

do já referido Saramugo), o que corrobora o estudo de Magalhães e colaboradores sobre o reduzido índice 

de integridade biótica (IIB) nesta sub-bacia do Guadiana reduzida (Magalhães et al., 2008). O parâmetro 

IIB funciona como indicador da qualidade ambiental de um curso de água, detectando tendências 

espaciais e temporais de qualidade de água, sendo um “resumo” de factores ecológicos como composição 

e riqueza de espécies, abundância e tolerância da ictiofauna presente, ou composição trófica. 

De modo a avaliar o estado ecológico da ribeira de Odearce, apresenta-se no Quadro 3 a classificação 

ecológica das potenciais espécies da ictiofauna presentes na ribeira de Odearce. Para isso, cada espécie 

é classicada tendo por base os principais tipos de guildas ecológicas para a determinação de resposta das 

comunidades piscícolas a factores de perturbação humana em rios portugueses, referenciadas e descritas 

no relatório AQUARIPORT (Oliveira et al., 2007), nomeadamente: 

1. Guilda Habitat: 

a. Grau Reofilia: preferência relativamente à velocidade da corrente; 

b. Zona de Alimentação: zona do meio aquático preferencial para a alimentação; 

2. Guilda Migratória: obrigatoriedade de movimentos migratórios na época da reprodução; 

3. Guilda Reprodutiva: preferência relativamente ao habitat de desova; 

4. Guilda Trófica: preferência alimentar; 

5. Nível de Tolerância: nível geral de tolerância à degradação do meio aquático (sobretudo, aos 

factores habitat, qualidade da água e temperatura). 
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Quadro 3 – Classificação ecológica das espécies piscícolas potencialmente presentes na 
ribeira de Odearce (segundo Matono et al.,2006 e Oliveira et al., 2007) 
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Barbus comizo Cumba limnófila pelágica 
potamó-
droma 

litófila omnívora tolerante 

Barbus microcephalus 
Barbo-de-cabeça-

pequena 
limnófila bentónica 

potamó-
droma 

litófila omnívora tolerante 

Barbus sclateri Barbo do Sul limnófila bentónica 
potamó-
droma 

litófila omnívora tolerante 

Barbus steindachneri 
Barbo de 

Steindachner 
limnófila pelágica 

potamó-
droma 

litófila omnívora tolerante 

Carassius auratus Pimpão limnófila bentónica 
pequena 
migradora 

fitófila omnívora tolerante 

Chondrostoma 
lemmingii 

Boga-de-boca-
arqueada 

limnófila pelágica 
pequena 
migradora 

litófila omnívora intolerante 

Chondrostoma 
willkommii 

Boga do Guadiana reófila bentónica 
potamó-
droma 

litófila omnívora intolerante 

Cyprinus carpio Carpa euritópica bentónica 
pequena 
migradora 

fitófila omnívora tolerante 

Complexo Squalius 
alburnoides 

Bordalo euritópica pelágica 
pequena 
migradora 

fitolitófila invertívora tolerante 

Squalius pyrenaicus Escalo do Sul euritópica pelágica 
pequena 
migradora 

litófila invertívora tolerante 

Cobitis paludica Verdemã-comum limnófila bentónica ----- fitófila invertívora tolerante 

Gambusia holbrooki Gambúsia limnófila pelágica 
pequena 
migradora 

vivípara invertívora tolerante 

Lepomis gibbosus Perca-sol limnófila pelágica 
pequena 
migradora 

genera-
lista 

invertívora tolerante 

Micropterus 
salmoides 

Achigã limnófila pelágica 
pequena 
migradora 

fitófila piscívora tolerante 

Cichlasoma facetum Chancito limnófila pelágica ----- 
genera-
lista 

omnívora tolerante 

 

iv. Quanto ao ponto anterior, deverá ser também considerada a informação relativa ao 

Projecto Life-Natureza “Conservação de Sisão Alentejo” SPEA/ICNB, o qual indica 

informação relevante para a área de estudo, nomeadamente no Bloco de S. Matias 1 

(Inverno e Verão) e Bloco de S. Matias 2 (Verão e Primavera). Apesar de enviada pelo 

ICNB, esta informação não foi incorporada no EIA. 

Através da análise do relatório técnico final de actividades do Projecto LIFE “Conservação do Sisão 

no Alentejo” (LIFE02/NAT/P/8476 - Leitão, 2007), apresenta-se nas figuras seguintes os resultados 

referentes ao número de Sisões contabilizados nos 3 Invernos (2003/04 a 2005/06 - Figura 1) e nos 
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3 Verões estudados (2004 a 2006 - Figura 2). As quadrículas UTM 10 x 10 km a vermelho das duas 

figuras representam as quadrículas amostradas para a avifauna: NC91, PC01 e PC02. De notar que 

as imagens originais, retiradas de Leitão (2007), apresentam quadrículas UTM 5 x 5 km. 

Através da análise de ambas as figuras, é provável a presença de um número elevado de machos 

de Sisão, nas três quadrículas, tanto no período de Inverno, como no de Verão (Quadro 4). 

Quadro 4 – Número total de Sisões nas três quadrículas analisadas (fonte: Leitão, 2007). 

NÚMERO DE SISÕES 

QUADRÍCULA PERÍODO 

INTERVALO MÉDIA TOTAL 

DENSIDADE 

Inverno 27 - 75 51.0 

NC91 

Verão 51 - 100 75.5 

126.5 

(78 - 175) 
0.422 ind /km2 

Inverno 77 - 150 113.5 

PC02 

Verão 101 - 216 158.5 

272.0 

(178 - 366) 
0.907 ind /km2 

Inverno 51 - 100 75.5 

PC01 

Verão 52 - 100 76.0 

151.5 

(103 - 200) 
0.505 ind /km2 

 

 



E
M
P
R
E
S
A
 D
E
 D

E
S
E
N
V
O
L
V
IM
E
N
T
O
  E

 IN
F
R
A
-E
S
T
R
U
T
U
R
A
S
 D
O
 A

L
Q
U
E
V
A
, S

.A
. 

C
IR
C
U
IT
O
 H

ID
R
Á
U
L
IC
O
 D
E
 S
. M

A
T
IA
S
 

E
S
T
U
D
O
 D
E
 IM

P
A
C
T
E
 A

M
B
IE
N
T
A
L
 D
O
 P

R
O
JE

C
T
O
 D
E
 E
X
E
C
U
Ç
Ã
O
 

V
O
L
U
M
E
 4
 –
 A

D
IT
A
M
E
N
T
O
 

 

 T
5
7
0
1
2
-V
O
L
4
-A
D
IT
A
M
E
N
T
O
-R
2
.D
O
C
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
3
 

 

F
ig
u
ra
 1
 –
 N
ú
m
e
ro
 d
e 
S
is
õ
es
 c
o
n
ta
b
ili
za
d
o
s 
p
o
r 
q
u
ad

rí
cu

la
 a
m
o
st
ra
d
a 
n
o
s
 3
 In

v
er
n
o
s 
e
st
u
d
ad

o
s,
 n
o
 B
ai
xo

 A
le
n
te
jo
 (
fo
n
te
: 
L
e
it
ão

, 2
0
07
).
 



E
M
P
R
E
S
A
 D
E
 D

E
S
E
N
V
O
L
V
IM
E
N
T
O
  E

 IN
F
R
A
-E
S
T
R
U
T
U
R
A
S
 D
O
 A

L
Q
U
E
V
A
, S

.A
. 

C
IR
C
U
IT
O
 H

ID
R
Á
U
L
IC
O
 D
E
 S
. M

A
T
IA
S
 

E
S
T
U
D
O
 D
E
 IM

P
A
C
T
E
 A

M
B
IE
N
T
A
L
 D
O
 P

R
O
JE

C
T
O
 D
E
 E
X
E
C
U
Ç
Ã
O
 

V
O
L
U
M
E
 4
 –
 A

D
IT
A
M
E
N
T
O
 

 

 T
5
7
0
1
2
-V
O
L
4
-A
D
IT
A
M
E
N
T
O
-R
2
.D
O
C
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
4
 

 

F
ig
u
ra
 2
 –
 N
ú
m
e
ro
 d
e 
S
is
õ
es
 c
o
n
ta
b
ili
za
d
o
s 
p
o
r 
q
u
ad

rí
cu

la
 a
m
o
st
ra
d
a 
n
o
s
 3
 V
e
rõ
es

 e
st
u
d
ad

o
s
, n

o
 B
ai
xo

 A
le
n
te
jo
 (
fo
n
te
: 
L
ei
tã
o
, 2
00

7)
. 



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO  E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. MATIAS 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

VOLUME 4 – ADITAMENTO 

 

 

T57012-VOL4-ADITAMENTO-R2.DOC       25 

 
v. “Com base na informação disponível do Atlas das Aves Nidificantes e informação 

específica enviada pelo ICNB (em 24 de Setembro de 2009) deverão ser cartografados os 

locais de ocorrência das espécies de aves ameaçadas.” 

O Desenho 25 que agora se apresenta no Anexo 2 localiza as quadrículas UTM 10 x 10 km de 

ocorrência das espécies de aves ameaçadas presentes no Quadro 6-46 do Volume 1 do Estudo de 

Impacte Ambiental (ponto 6.7.3.6: Resultados da Avifauna), sendo referida também qual o tipo de 

nidificação (confirmada, provável ou possível) por espécie e por quadrícula. 

De referir que a informação de três das espécies do referido quadro (nomeadamente Aythya ferina, 

Aythya fuligula e Circus cyaneus) foram retiradas do Atlas das Aves Invernantes do Baixo Alentejo 

(Elias et al., 1998), por não se encontrarem referenciadas na informação cedida pelo ICNB ou no 

Atlas das Aves Nidificantes de Portugal (Equipa Atlas, 2008) pois não são nidificantes na área. 

b. Identificação e análise de impactes 

i. “Deverá ser revista a análise de impactes, tendo por presente a informação complementar 

recolhida e a informação enviada pelo ICNB no âmbito da elaboração do presente EIA.”  

Relativamente à fauna, considera-se que a informação complementar consultada não altera os 

impactes descritos no ponto 7.3.5 do Volume 1 do Estudo de Impacte Ambiental, bem como a 

magnitude dos mesmos. A informação fornecida pelo ICNB relativa às espécies presentes em cada 

quadrícula, encontrava-se já disponível no Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 

2008). A informação da colónia de Francelho Falco naumanni e da localização da “colónia de graças e 

cegonhas” encontra-se também na caracterização da área de estudo do Circuito Hidráulico de São 

Matias. 

A informação relativa ao Projecto LIFE-Natureza “Conservação de Sisão Alentejo” fornece apenas 

um valor quantitativo da comunidade de Sisões nas quadrículas, não modificando o grau de afectação 

do Projecto nesta espécie estepária. 

 

ii. “Deverá ser apresentada uma cartografia de áreas sensíveis do ponto de vista ecológico, 

para as quais seja necessário, entre outros aspectos, a definição de condicionantes ao 

movimento de máquinas e pessoas. Esta cartografia deverá também atender à 

necessidade de salvaguardar a perturbação de espécies e habitats existentes na ZPE de 

Cuba, mediante a gestão de acessos a maquinaria e pessoas e a definição de 

condicionantes temporais associadas às obras que irão decorrer na zona limítrofe da 

Área Classificada.”  

Conforme solicitado apresenta-se no Desenho 27 a delimitação de áreas sensíveis do ponto de 

vista ecológico na área afecta ao Circuito Hidráulico de São Matias, as quais estarão associadas a 
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condicionantes temporais das obras e de movimentos de máquinas e pessoas, de acordo com a 

medida 9 do EIA: 

� A realização do programa de trabalhos deverá ter em conta que as actividades de elevada 

movimentação de terras e de desarborização e desmatação não deverão coincidir com o 

período de 1 de Abril a 30 de Junho, evitando o período de reprodução da avifauna 

estepária – Medida 9 do EIA. 

c. Medidas de mitigação e planos de monitorização 

i. Com base na informação solicitada, deverão ser previstas de minimização e/ou 

compensação adequadas. Em particular, deverão ser consideradas medidas associadas 

ao movimento de máquinas e pessoas, baseadas na cartografia de áreas sensíveis do 

ponto de vista ecológico (atendendo, nomeadamente à proximidade da ZPE de Cuba). 

Para além da medida de minimização referida no ponto anterior, está previsto igualmente a 

implementação do seguinte procedimento conforme descrito no Sistema de Gestão Ambiental da 

empreitada de construção do Circuito Hidráulico de S. Matias, nas medidas de minimização 

específicas relativas aos Sistemas Ecológicos – Flora e Vegetação: 

• Durante o período reprodutor das espécies mais importantes de avifauna estepária deverá 

ser feito um acompanhamento semanal da obra, por parte de uma equipa de biologia, no 

sentido de compatibilizar as necessidades logísticas da Empreitada com as necessárias 

medidas de minimização de impactes sobre estas espécies. Nas áreas de pseudo-estepe 

que potencialmente constituam o local de reprodução das espécies de aves estepárias 

mais importantes (abetarda, sisão, alcaravão, perdiz-do-mar, calhandra-real e tartaranhão-

caçador), deverá proceder-se atempadamente ao seguimento das populações aí existentes 

de modo a evitar a sua perturbação durante o período reprodutor. O acompanhamento 

deverá ter início em Fevereiro e estender-se até ao final de Julho, de modo a permitir a 

delimitação das áreas onde não devem ocorrer perturbações nas semanas subsequentes e 

as áreas onde os trabalhos da Empreitada podem progredir. 

ii. “Deverão ser apresentadas medidas de mitigação do impacte decorrente da afectação da 

área de caça da colónia de francelho do Monte S. João, coincidente com o bloco de rega. 

Estas medidas poderão incidir no fomento das espécies-presa da espécie mediante a 

promoção de culturas favoráveis e/ou bordaduras de campos de cultivo e ainda a 

redução da utilização de fito-fármacos.”  

A área de caça da colónia de Francelho do Monte de São João encontra-se, quase na sua 

totalidade, integrada na área da ZPE de Cuba. Como se pode verificar pela Figura que se segue, 

apenas uma pequena parte coincide com a área a beneficiar pelo Circuito Hidráulico de São Matias.
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Das parcelas abrangidas pelo perímetro de caça e, cumulativamente, beneficiadas pelos Blocos de 

Rega de São Matias, duas delas (as mais representativas) já integram, em grande parte, a ZPE 

estando por isso sujeitas desde logo às regras de condicionalidade e requisitos mínimos definidos 

pela Intervenção Territorial Integrada (ITI) das zonas da Rede Natura do Alentejo. 

Por este facto, a implementação de medidas de mitigação quanto à protecção da área de caça do 

Francelho, a implementar na fase de exploração dos blocos de rega, poderá sobrevir de forma 

facilitada uma vez que a protecção de espécies protegidas não surge como uma situação inaudita 

para os proprietários. 

As restantes parcelas intersectadas pela área de caça, dentro do perímetro de rega, apresentam-se 

com áreas não superiores a 10 ha, sendo que uma delas constitui um campo de tiro e outra uma área 

florestada (ambas excluídas da área a beneficiar por regadio). Tratando-se de propriedades 

relativamente pequenas, a efectivação de medidas de conservação reveste-se de dificuldades 

acrescidas. 

Não sendo possível impor aos proprietários, fora da Rede Natura, um maneio específico dos seus 

terrenos e culturas, não se torna plausível a definição de medidas realisticamente exequíveis. Poder-

se-á, no entanto, sensibilizar os agentes envolvidos para a importância da preservação da área em 

referência. 

Assim, propõe-se que as campanhas de sensibilização desenvolvidas pelas entidades e 

organismos competentes, no âmbito da gestão agro-ambiental da ZPE de Cuba e implementação da 

Intervenção Territorial Integrada para aquela área da Rede Natura 2000, contemple abordagens 

dirigidas junto dos proprietários já integrados na ZPE, podendo as acções de sensibilização ser 

alargadas aos proprietários das parcelas vizinhas. Nestas intervenções os proprietários poderão ser 

informados quanto a pequenas acções, sem custos associados, que em muito poderão contribuir para 

os fins de conservação pretendidos, como sejam a promoção de culturas favoráveis na bordadura dos 

campos de cultivo ou a redução da utilização de fitofármacos nessas faixas (para fomento das 

espécies-presa do Francelho). 

iii. “Deverá ser apresentada metodologia específica para monitorização da ictiofauna da 

Ribeira de Odearce.” 

Apresenta-se no Anexo 4 o plano de monitorização da ictiofauna para a ribeira de Odearce. 
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B.7. Património 

a. “Uma vez que será possível a existência de novas ocorrências patrimoniais que não 

constem do presente trabalho, provenientes da Carta do Património (Arquitectónico e 

Arqueológico) elaborada pela Câmara Municipal de Beja, deverão ser empreendidas 

diligências, a fim de que esses dados sejam apresentados, devendo as eventuais novas 

ocorrências patrimoniais ser igualmente objecto de avaliação. 

Constata-se que não foram incluídas no presente EIA as ocorrências patrimoniais 

decorrentes da Carta do Património elaborada por iniciativa da Câmara Municipal de Beja, uma 

vez que, como é referido no EIA, a Câmara de Beja não responde ao pedido de informações 

efectuado pelos autores do mesmo, pelo que é possível a existência de dados que não 

constem do presente trabalho. 

Chama-se, também, a atenção para o facto de a área de ocorrências arqueológicas 

correspondente à Área Arqueológica da Quinta da Suratesta poder não corresponder à 

totalidade da Área Arqueológica em causa. A Área Arqueológica da Quinta da Suratesta 

encontra-se classificada como Monumento Nacional pelo Decreto-Lei n.º 129/77, de 29 de 

Setembro de 1977, mas não foi, na altura da classificação, delimitada em planta a sua real 

extensão. No entanto, elementos naturais de Beja ligados à Associação de Defesa do 

Património da Região de Beja referiram em diversas ocasiões que a área de dispersão dos 

vestígios seria extremamente vasta, abrangendo uma zona que se estende, sensivelmente, 

desde a estrada Beja-Évora até à linha do caminho-de-ferro. Por outro lado, o Director do 

antigo Serviço Regional de Arqueologia da Zona Sul, Dr. Caetano de Mello Beirão, referiu, 

igualmente, a propósito da estátua romana existente no Museu de Évora com a proveniência 

de Vale de Aguieiro ou Aguieira, que Vale de Aguieiro corresponderia à Suratesta. Maria da 

Conceição Lopes refere, a propósito da Suratesta, ser impossível a delimitação da extensão da 

“villa”, uma vez que os proprietários não autorizaram na altura as suas prospecções no local. 

E, embora distinga Vale de Aguieiro da Suratesta, refere a estátua romana como proveniente 

desta última (segundo Félix Caetano da Silva). Subsiste, portanto, a dúvida sobre se Vale de 

Aguieiro e a Suratesta poderão constituir um único sítio arqueológico de grande extensão ou 

se se trata de dois sítios distintos.”  

Por intermédio da EDIA obteve-se o inventário (em tabela Excel) referente à Carta do Património 

(Arquitectónico e Arqueológico) elaborada pela Câmara Municipal de Beja. Desta extraíram-se 16 

novas ocorrências localizadas na área de incidência do Projecto, numeradas de 253 a 268, e 

obtiveram-se novos dados para ocorrências identificadas no âmbito do EIA. 

Nesta fonte encontraram-se ocorrências cuja origem reporta para o trabalho de Maria da Conceição 

Lopes (LOPES, 2003), não tendo sido estas identificadas no âmbito do EIA. 
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As novas ocorrências identificadas nesta fonte de informação, num total de 16 (numeradas de 253 

a 268), são: 

Oc. 253 – Fonte do Mouro 1; 

Oc. 254 – Horta do Cano; 

Oc. 255 – Monte da Chaminé 1; 

Oc. 256 – Herdade da Figueirinha 1; 

Oc. 257 – Monte da Fuzeira 1; 

Oc. 258 – Horta do Monte Barbosa; 

Oc. 259 – Monte de São Luís 8; 

Oc. 260 – Monte dos Arcos 4; 

Oc. 261 – Monte dos Arcos 3; 

Oc. 262 – Monte Silva 2; 

Oc. 263 – Montinho da Horta; 

Oc. 264 – Montinho da Cardeira 1; 

Oc. 265 – Monte da Fonte da Areia 1; 

Oc. 266 – Monte da Fonte da Areia 2; 

Oc. 267 – Monte da Fonte da Areia 3; 

Oc. 268 – Monte da Pelingreza 1. 

Relativamente a esta fonte de informação será de referir que esta foi acessível por intermédio das 

diligências efectuadas pela EDIA. Os dados enviados não contêm descrição das ocorrências, tendo 

sido cruzadas as coordenadas enviadas com as que se possuíam de modo a excluir todas as 

ocorrências que se encontravam fora da área de estudo e identificar as que já se encontravam 

identificadas no âmbito do EIA. Foram igualmente excluídas ocorrências que não continham 

coordenadas. 

As ocorrências identificadas no âmbito do EIA, num total de 14, para as quais se obtiveram novos 

dados ou se encontram mencionadas nas questões colocadas pela APA são: 

Oc. 50 – Quinta do Pimentel; 

Oc. 73 – Romeirã 3; 
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Oc. 105 – Lagarinhos 1 (Lagarinho); 

Oc. 106 – Área Arqueológica da Quinta de Suratesta; 

Oc. 109 – Quinta da Saúde 3 (Quinta da Saúde); 

Oc. 112 – Horta do Pombal (Monte dos Pombais); 

Oc. 116 – Herdade de Santa Lúzia; 

Oc. 117 – Monte do Meio; 

Oc. 119 – Mata Bodes 3; 

Oc. 120 – Monte da Namorada (Monte da Namorada 1 e 2); 

Oc. 121 – Mata Bodes 1; 

Oc. 123 – Romeirã 4 (Romeirã 1); 

Oc. 126 – Monte da Cegonha (Ribeira de Pernes); 

Oc. 129 – Monte dos Arcos (Monte dos Arcos 1 e 2). 

Contudo não são propostas alterações ao nível da Avaliação de Impactes e das Medidas de 

Minimização, servindo apenas para introduzir novos dados que se obtiveram nas fontes de 

informação consultadas, nas seguintes 10 ocorrências: 

Oc. 50 – Quinta do Pimentel; 

Oc. 73 – Romeirã 3; 

Oc. 105 – Lagarinhos 1 (Lagarinho); 

Oc. 106 – Área Arqueológica da Quinta de Suratesta; 

Oc. 109 – Quinta da Saúde 3 (Quinta da Saúde); 

Oc. 117 – Monte do Meio; 

Oc. 119 – Mata Bodes 3; 

Oc. 120 – Monte da Namorada (Monte da Namorada 1 e 2); 

Oc. 121 – Mata Bodes 1; 

Oc. 123 – Romeirã 4 (Romeirã 1). 
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Quadro 5- Elementos Adicionais à Situação de Referência do Descritor Património do EIA. 

Referência 
 

Tipologia 
Topónimo ou 
Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AI ZE  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

50 50 Villa 
Quinta do Pimentel 1 

    Ind     ER   

73  Tanque 
Romeirã 3 

    5 5    ER   

105 105 Edifício (Villa) 
Lagarinhos 1 

 5 5       ER   

106 106 Villa, Área Arqueológica 
da Quinta de Suratesta 

M 5        ER   

109 109 Villa 
Quinta da Saúde 3 
(Quinta da Saúde) 

 Ind        ER   

112 112 Villa, Horta do Pombal 
(Monte dos Pombais) 

 5        ER   

116 116 Inscrição; Necrópole(?) 
Herdade de Santa Lúzia 

 Ind        ER   

117 117 Villa 
Monte do Meio 

PL 5        ER   

119 119 Villa 
Mata Bodes 3 

 Ind        ER   

120 120 Mancha de Ocupação; 
Achado(s) Isolado(s) 
Monte da Namorada 
(Monte da Namorada 1 e 
2) 

 Ind      N-C  ER   

121 121 Acampamento Militar? 
Mata Bodes 1 

 5        ER   

123 123 Villa 
Romeirã 4 (Romeirã 1) 

 5        ER   

126 126 Villa, Monte da Cegonha 
(Ribeira de Pernes) 

PL 5        ER M  

129 129 Villa; Casal Rústico 
Monte dos Arcos (Monte 
dos Arcos 1 e 2) 

 Ind 2       ER O-C  

 253 Vestígios de Superfície 
Fonte do Mouro 1 

 Ind        ER   

 254 Villa 
Horta do Cano 

 Ind        ER   

 255 Villa 
Monte da Chaminé 1 

 Ind        ER   

 256 Vestígios de Superfície 
Herdade da Figueirinha 1 

 Ind         O  

 257 Alcaria 
Monte da Fuzeira 1 

 Ind        ER M  

 258 Vestígios Diversos 
Horta do Monte Barbosa 

 Ind          Ind 

 259 Mancha de Ocupação 
Monte de São Luís 8 

 Ind          Ind 

 260 Mancha de Ocupação 
Monte dos Arcos 4 

 Ind     PA      

 261 Mancha de Ocupação 
Monte dos Arcos 3 

 Ind     PA     Ind 

 262 Vestígios Diversos 
Monte Silva 2 

 Ind         O Ind 

 263 Villa 
Montinho da Horta 

 Ind        ER   

 264 Habitat 
Montinho da Cardeira 1 

 Ind         M  

 265 Villa, Monte da Fonte da 
Areia 1 

 Ind        ER   

 266 Casal Rústico, Monte da 
Fonte da Areia 2 

 Ind        ER   

 267 Vestígios de Superfície,  Ind          Ind 
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Referência 
 

Tipologia 
Topónimo ou 
Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AI ZE  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

Monte da Fonte da Areia 
3 

 268 Achado(s) Isolado(s) 
Monte da Pelingreza 1 

 Ind        ER   

 

LEGENDA QUADRO 2 
 
Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de 
campo (TC) e as letras da segunda coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, 
desta forma, a correspondência entre as duas fontes de caracterização do Património. As ocorrências estão 
identificadas na cartografia com estas referências. 
 
Tipologia, Topónimo ou Designação  
 
Inserção no Projecto. AI = Área de incidência do Projecto; ZE = Zona envolvente do Projecto. 
 
Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de protecção 
(M=monumento nacional; IP=imóvel de interesse público; IM=imóvel de interesse municipal; ZP=zona 
especial de protecção; VC=em vias de classificação; PL=planos de ordenamento; In=inventário); AA = 
Património arqueológico; AE = Arquitectónico, artístico, etnológico, construído. 
 
Valor cultural e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse 
público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitectónico ou 
arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. 
Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não 
classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade (características 
presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-
se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica) em função do seu estado de conservação, 
antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e 
inserção na cultura local. Nulo (0): Atribuído a construção actual ou a ocorrência de interesse patrimonial 
totalmente destruída. Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, 
ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação actualizada ou não se visitou o local. 
 
Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico Inferior; m=Paleolítico Médio; s=Paleolítico Superior); 
PR=Pré-História Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época 
Romana; MC=Idades Média, Moderna e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade 
Contemporânea); Ind=Indeterminado, quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não 
determinado (Nd), quando não se obteve informação actualizada ou não se visitou o local. Sempre que 
possível indica-se dentro da célula uma cronologia mais específica.  
 
Incidência espacial. Reflecte-se neste indicador a dimensão relativa da ocorrência, à escala considerada, e 
a sua relevância em termos de afectação, através das seguintes quatro categorias (assinaladas com 
diferentes cores nas células): achado isolado (cor verde); ocorrências localizadas ou de reduzida incidência 
espacial, inferior a 200m2 (cor azul); manchas de dispersão de materiais arqueológicos, elementos 
construídos e conjuntos com área superior a 200m2 e estruturas lineares com comprimento superior a 100m 
(cor vermelha); áreas de potencial interesse arqueológico (cor laranja). 
 
Incidência espacial  Áreas de potencial valor arqueológico  
Achado isolado  Ocorrência de dimensão significativa  
Ocorrência de pequena dimensão  Dimensão não determinada   

As supra mencionadas 16 novas ocorrências e as alterações às duas identificadas no âmbito do 

EIA foram incluídas no Desenho 17, referente ao Património Cultural. As mencionadas ocorrências 

foram igualmente actualizadas na planta de condicionamentos (Desenho 23) e Planta de Zonas 

Preferenciais para o a Instalação de Estaleiros e Depósitos de Inertes (Desenho 24). 
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Em complemento da informação anteriormente apresentada, o Anexo 5 inclui uma caracterização 

adicional das ocorrências referenciadas no Quadro 5. 

De seguida são efectuadas as devidas apreciações relativas a Avaliação de Impactes com quadro 

correspondente (Quadro 6), e Medidas de Minimização, com quadro correspondente (Quadro 7). 

Avaliação de Impactes 

No Quadro 6 caracterizam-se os impactes reconhecidos sobre as ocorrências culturais identificadas 

nos Elementos Adicionais à Situação de Referência. 

Como desenvolvimento do Quadro 6, os impactes identificados e respectivas ocorrências onde 

estes incidem encontram-se seguidamente explanados. 

Fase de Construção 

A. Ocorrência 112 – Horta do Pombal (Monte dos Pombais): património arqueológico (mancha de 

ocupação/villa) localizado em áreas atravessadas pela Rede de Rega Secundária, sendo que o 

impacte é de média magnitude. Trata-se de uma mancha de dispersão cujos vestígios de 

superfície permitem prever a existência de vestígios arqueológicos ocultos no subsolo. 

B. Ocorrências 109 – Quinta da Saúde 3 (Quinta da Saúde), 117 – Monte do Meio: património 

arqueológico (manchas de ocupação/villae) localizado em áreas atravessadas marginalmente 

pela Rede de Rega Secundária, sendo provável um impacte com baixa magnitude sobre as 

ocorrências. 

C. Ocorrência 129 – Monte dos Arcos (Monte dos Arcos 1 e 2): ocorrência composta por uma 

mancha de dispersão com materiais romanos associada a um casal rústico em ruínas 

(Moderno-Contemporâneo). As menções a esta ocorrência referem uma mancha de dispersão 

com abundantes materiais de cronologia romana e atribuem uma cronologia medieval ao casal. 

Abrangidas pelo polígono delimitado a vermelho encontram-se as informações fornecidas pela 

Câmara Municipal de Beja, designadas no inventário da autarquia como "Monte dos Arcos 1" e 

Monte dos Arcos 2". Mediante os resultados inconclusivos obtidos na prospecção e devido à 

área da ocorrência ser atravessada pela Rede de Rega Secundária e pela Rede de Drenagem, 

é provável um impacte com média magnitude sobre a ocorrência. 

D. Ocorrência 116 – Herdade de Santa Lúzia: património arqueológico (Inscrição; Necrópole?) 

Segundo os dados fornecidos pela Câmara Municipal de Beja, a ocorrência surge localizada a 

cerca de 200m para SE do ponto assinalado no âmbito do EIA, junto ao Barranco do Azinhal, 

no ponto entre as áreas de Limpeza e Reperfilamento da Rede de Drenagem associadas ao 

Projecto. Contudo, no âmbito do EIA foram identificados raros fragmentos de cerâmica de 

construção de cronologia romana (tegulae, imbricis e lateris) e cerâmica comum muito rara nas 

cotas mais altas, na margem Oeste do Barranco do Azinhal, próximo de um furo artesiano, que 
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poderão corresponder a vestígios da necrópole de onde foi recolhida uma cupa funerária. Na 

área mais próxima da ocorrência identificada no âmbito do EIA os troços do barranco 

associados à Rede de Drenagem a intervir encontram-se submersos sob a lagoa de um 

pequeno açude. Não sendo prospectável a área indicada pelo inventário da autarquia são 

indeterminados os impactes identificados nesta área especifica, porém é pouco provável que a 

necrópole se encontre sobre a linha de água, ainda que a cupa funerária possa ter sido aí 

recolhida (já fora de contexto). Os vestígios identificados no âmbito do EIA encontram-se a 

mais de 200m dos troços do barranco a intervir, pelo que neste caso não se identificaram 

impactes sobre os mesmos. 

E. Ocorrência 126 – Monte da Cegonha (Ribeira de Pernes): património arqueológico (villa) para o 

qual, por lapso, não foi entregue pela equipa que efectuou o reconhecimento da ocorrência o 

polígono referente à mancha correspondente às estruturas escavadas e à dispersão de 

materiais de superfície identificada, motivo pelo qual apenas se assinalou um ponto e se 

realizou a apreciação sobre o mesmo no âmbito do EIA. De modo a corrigir o erro introduzido 

por esta lacuna e devido à proximidade com a Rede de Rega Secundária localizada a Norte, 

reavalia-se a ocorrência tendo por base a mancha de dispersão e as características do terreno. 

Ainda que não coincidam com a mancha de dispersão identificada, os troços da Rede de Rega 

Secundária localizada a Norte atravessam uma área cuja posição face à villa e morfologia do 

terreno correspondem às características ideais para que aí exista uma das necrópoles da villa. 

Deste modo, considera-se provável um impacte com baixa ou média magnitude sobre 

eventuais vestígios arqueológicos preservados no subsolo. 

F. Ocorrência 254 – Horta do Cano: património arqueológico (villa) cuja área não foi prospectada 

no âmbito do EIA. Por este motivo são indeterminados os impactes que possam vir a ocorrer 

sobre a ocorrência derivados da Rede de Rega Secundária que se encontra a Norte. Esta 

ocorrência poderá corresponder, ou estar associada, à Oc. 110 - Horta do Cano 1, sítio onde as 

fontes orais referiram ser usual aparecerem vestígios de época romana. Na área prospectada 

não se identificaram  vestígios de superfície, todavia não foi possível prospectar uma área 

vedada pertencente a um empreendimento de turismo rural, devido a não se encontrarem no 

local os proprietários. 

G. Ocorrência 256 – Herdade da Figueirinha 1: património arqueológico (vestígios de superfície) 

cuja área não foi prospectada no âmbito do EIA, porém foi integralmente prospectado o 

corredor da Rede de Rega Secundária não se tendo identificado vestígios arqueológicos. Por 

este motivo são indeterminados os impactes que possam vir a ocorrer sobre a ocorrência 

derivados da Rede de Rega Secundária que se encontra a Norte.  

H. Ocorrência 260 – Monte dos Arcos 4: património arqueológico (mancha de ocupação, do 

Paleolítico) abrangido no inventário da Câmara Municipal de Beja, não contendo descrição dos 
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vestígios observados. No âmbito do EIA esta área foi prospectada, não se tendo identificado 

vestígios arqueológicos na área das coordenadas fornecidas. Por este motivo são 

indeterminados os impactes que possam vir a ocorrer sobre a ocorrência derivados da Rede de 

Rega Secundária que se encontra a Norte. 

I. Ocorrência 263 – Montinho da Horta: património arqueológico (villa) abrangido no inventário da 

Câmara Municipal de Beja e descrito por Maria da Conceição Lopes (LOPES, 2003) como 

encontrando-se na margem esquerda do Barranco do Carvalhal, entre o barranco e a Quinta do 

Caldeireiro, uma área de cerca de 12.000m2 com vestígios superficiais. É também referido pela 

autora ter sido identificado um tambor de coluna e duas grandes pedras em mármore no 

barranco, uma base de coluna num amontoado de materiais e pedras, um fragmento de 

mármore pertencente a uma inscrição junto ao edifício do monte (do Caldeireiro?) e um 

aqueduto que lhe foi referido por habitantes da zona, que diz ser perfeitamente visível na 

fotografia aérea e cuja origem  se encontra numa nascente onde começa o Barranco do 

Carvalhal. No âmbito do EIA esta área foi prospectada, não se tendo identificado os referidos 

vestígios arqueológicos na área das coordenadas fornecidas ou na sua envolvente, nem se 

obtiveram quaisquer informações por parte dos habitantes locais relativamente ao aqueduto. 

Por este motivo são indeterminados os impactes que possam vir a ocorrer sobre a ocorrência 

derivados da limpeza prevista nos troços da Rede de Drenagem a NO e a Sul e no troço da 

Rede de Rega Secundária que atravessa a Quinta do Caldeireiro a NE da coordenada obtida. 

Nas restantes ocorrências não se prevê que decorram impactes. 

Quadro 6 – Avaliação de Impactes do Descritor Património. 

Referência 
Tipologia 

 

Inserção no 
projecto 
 
AI = Área de 
incidência do 
Projecto – 
RP=Rede Primária; 
RS= Rede 
Secundária; 
RD=Rede 
Drenagem 
RV= Rede Viária; 
Res= Reservatório 
 
ZE = Zona 
envolvente do 
Projecto. 
 

Caracterização de impactes 
 
Fase (Fa): Construção (C), Exploração (E); Desactivação (D) 
Tipo (Ti): indirecto (I), directo (D);  
Natureza (Na): negativo (-); positivo (+);  
Magnitude (Ma): baixo (B), médio (M), elevado (E);  
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);  
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C);  
INI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I) 
(? = incerteza na atribuição) 
 

 
 Ti Na Ma Du Pr INI 

 
AI ZE Fase 

D I - + B M E T P PP P C  
 

50   C             N 
Villa AI  E             I 
Quinta do Pimentel 1   D             N 
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73   C             N 
Tanque  AI  E             I 
Romeirã 3   D             N 
 

105   C             N 
Edifício (Villa) AI  E             I 
Lagarinhos 1 (Lagarinho)   D             N 
 

106   C             N 
Villa AI  E             I 
Área Arqueológica da Quinta 
de Suratesta 

RD  D             N 

 

109   C D  -  B    P  P   
Villa AI  E             I 
Quinta da Saúde 3 (Quinta da 
Saúde) 

RS  D             N 

 

112   C D  -   M   P   C  
Villa AI  E             I 
Horta do Pombal (Monte dos 
Pombais) 

RS  D             N 

 

116   C             I 
Inscrição; Necrópole(?) AI  E             I 
Herdade de Santa Lúzia   D             N 
 
117   C D  -  B    P  P   
Villa AI  E             I 
Monte do Meio RS; RD  D             N 
 

119   C             N 
Villa AI  E             I 
Mata Bodes 3   D             N 
 
120   C             N 
Monte da Namorada (Monte 
da Namorada 1 e 2) 

AI  E             I 

Mancha de Ocupação; 
Achado(s) Isolado(s) 

  D             N 

 

121   C             N 
Acampamento Militar? AI  E             I 
Mata Bodes 1   D             N 
 
123   C              
Villa AI  E             I 
Romeirã 4 (Romeirã 1) RD  D             N 
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126   C D  -  B? M?   P  P   
Villa AI  E             I 
Monte da Cegonha (Ribeira 
de Pernes) 

RS  D             N 

 
129   C D  -   M   P  P   
Villa; Casal Rústico AI  E             I 
Monte dos Arcos (Monte dos 
Arcos 1 e 2) 

RS; RD  D             N 

 

253   C             N 
Vestígios de Superfície AI  E             I 
Fonte do Mouro 1   D             N 
 
254   C             I 
Villa AI  E             I 
Horta do Cano   D             N 
 
255   C             N 
Villa AI  E             I 
Monte da Chaminé 1   D             N 
 
256   C             I 
Vestígios de Superfície AI  E             I 
Herdade da Figueirinha 1 RS(?)  D             N 
 
257   C             N 
Alcaria AI  E             I 
Monte da Fuzeira 1   D             N 
 
258   C             N 
Vestígios Diversos AI  E             I 
Horta do Monte Barbosa   D             N 
 
259   C             N 
Mancha de Ocupação AI  E             N 
Monte de São Luís 8   D             N 
 
260   C             I 
Mancha de Ocupação AI  E             I 
Monte dos Arcos 4 RS(?)  D             N 
 
261   C             N 
Mancha de Ocupação AI  E             I 
Monte dos Arcos 3   D             N 
 

262   C             N 
Vestígios Diversos AI  E             I 
Monte Silva 2   D             N 
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263   C             I 
Villa AI  E             I 
Montinho da Horta RD(?)  D             N 
 
264   C             N 
Habitat AI  E             I 
Montinho da Cardeira 1   D             N 
 
265   C             N 
Villa AI  E             I 
Monte da Fonte da Areia 1   D             N 
 
266   C             N 
Casal Rústico AI  E             I 
Monte da Fonte da Areia 2   D             N 
 
267   C             N 
Vestígios de Superfície AI  E             I 
Monte da Fonte da Areia 3   D             N 
 
268   C             N 
Achado(s) Isolado(s) AI  E             I 
Monte da Pelingreza 1   D             N 

Relativamente às ocorrências identificadas no âmbito do EIA, apenas em dois casos se obtiveram 

informações que justificam menção no caso das medidas de minimização propostas, ou sejam:  

Oc. 116 – Herdade de Santa Lúzia; 

Oc. 129 – Monte dos Arcos (Monte dos Arcos 1 e 2). 

No caso da Oc. 116 – Herdade de Santa Luzia, os vestígios identificados no âmbito do EIA 

encontram-se a mais de 200m dos troços do barranco a intervir, pelo que neste caso conforme 

referido anteriormente não se identificaram impactes sobre os mesmos. Todavia, e dada a dúvida que 

surgiu, propôs-se como medida preventiva que nesta área seja efectuado um cuidadoso 

Acompanhamento Arqueológico, alterando a situação nas medidas de minimização propostas no 

âmbito do EIA. 

Ainda que não implicando uma proposta de alterações ao nível da Avaliação de Impactes e das 

Medidas de Minimização, no caso específico da Oc. 129 – Monte dos Arcos (Monte dos Arcos 1 e 2) 

encontraram-se informações na Carta do Património (Arquitectónico e Arqueológico), referentes a 

dois pontos com vestígios arqueológicos de época romana localizados fora do polígono relativo aos 

vestígios identificados no âmbito do EIA, designados no inventário da autarquia como "Monte dos 

Arcos 1" e Monte dos Arcos 2". Deste modo, ampliou-se a área referente à ocorrência de modo a 

abranger os dois pontos referidos dentro de um novo polígono delimitado a vermelho, o que implica a 

abrangência de uma área mais vasta no caso das medidas de minimização propostas. 
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Medidas de Minimização 

Ocorrência 116 – Herdade de Santa Lúzia: património arqueológico (Inscrição; Necrópole?) 

Segundo os dados fornecidos pela Câmara Municipal de Beja, a ocorrência surge localizada a cerca 

de 200m para SE do ponto assinalado no âmbito do EIA, junto ao Barranco do Azinhal, no ponto entre 

as áreas de Limpeza e Reperfilamento da Rede de Drenagem associadas ao Projecto. Contudo, no 

âmbito do EIA foram identificados raros fragmentos de cerâmica de construção de cronologia romana 

(tegulae, imbricis e lateris) e cerâmica comum muito rara nas cotas mais altas, na margem Oeste do 

Barranco do Azinhal, próximo de um furo artesiano, que poderão corresponder a vestígios da 

necrópole de onde foi recolhida uma cupa funerária. Na área mais próxima da ocorrência identificada 

no âmbito do EIA os troços do barranco associados à Rede de Drenagem a intervir encontram-se 

submersos sob a lagoa de um pequeno açude. Não sendo prospectável a área indicada pelo 

inventário da autarquia e sendo pouco provável que a necrópole se encontre sobre a linha de água, 

como medida preventiva nesta área deverá ser efectuado um cuidadoso Acompanhamento 

Arqueológico (Medida 2). 

Ocorrência 126 – Monte da Cegonha (Ribeira de Pernes): património arqueológico (villa) para o 

qual, por lapso, não foi entregue pela equipa que efectuou o reconhecimento da ocorrência o polígono 

referente à mancha correspondente às estruturas escavadas e à dispersão de materiais de superfície 

identificada, motivo pelo qual apenas se assinalou um ponto e se realizou a apreciação sobre o 

mesmo no âmbito do EIA. De modo a corrigir o erro introduzido por esta lacuna e devido à 

proximidade com a Rede de Rega Secundária localizada a Norte, reavalia-se a ocorrência tendo por 

base a mancha de dispersão e as características do terreno. Ainda que não coincidam com a mancha 

de dispersão identificada, os troços da Rede de Rega Secundária localizada a Norte atravessam uma 

área cuja posição face à villa e morfologia do terreno correspondem às características ideais para que 

aí exista uma das necrópoles da villa. Deste modo, tendo por finalidade despistar a eventual 

sobreposição dos traçados a vestígios arqueológicos ocultos no subsolo deverão ser realizadas 

sondagens mecânicas de diagnóstico, no traçado da Rede de Rega Secundária localizada a Norte, 

em fase prévia ao início das obras (Medida 3) e efectuado um cuidadoso Acompanhamento 

Arqueológico nas áreas não sondadas (Medida 2). Como medida preventiva, e apenas caso se 

venham a identificar vestígios arqueológicos, as áreas envolventes ao traçado deverão ser 

devidamente vedadas com fita sinalizadora em fase prévia à execução da obra, de modo a garantir 

que o estado de conservação actual da ocorrência não se degrada devido à execução da obra 

(Medida 4). Em função do valor cultural dos vestígios arqueológicos identificados no âmbito das 

sondagens mecânicas de diagnóstico poderá haver necessidade de proceder à escavação 

arqueológica integral nos troços da Rede de Rega Secundária que se sobrepuserem aos vestígios 

arqueológicos preservados no subsolo. 

Ocorrência 129 – Monte dos Arcos: ocorrência composta por uma mancha de dispersão com 

materiais romanos associada a um casal rústico em ruínas (Moderno-Contemporâneo). As menções a 
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esta ocorrência referem uma mancha de dispersão com abundantes materiais de cronologia romana e 

atribuem uma cronologia medieval ao casal. Nas informações fornecidas pela Câmara Municipal de 

Beja encontram-se dois novos pontos referentes à mesma realidade, designados no inventário da 

autarquia como "Monte dos Arcos 1" e Monte dos Arcos 2”, encontrando-se ambos dentro do novo 

polígono delimitado a vermelho, que abrange toda a área identificada no EIA e os dois pontos aqui 

adicionados, mantendo-se as mesmas medidas de minimização propostas no âmbito do EIA mas 

abrangendo agora uma área mais vasta, ou sejam: Mediante os resultados inconclusivos obtidos na 

prospecção e devido à área da ocorrência ser atravessada pela Rede de Rega Secundária e pela 

Rede de Drenagem e de modo a despistar a eventual sobreposição da Rede de Rega Secundária a 

vestígios arqueológicos ocultos no subsolo deverão ser realizadas sondagens mecânicas de 

diagnóstico ao longo do troço da Rede de Rega Secundária, em fase prévia ao início das obras 

(Medida 3). Na área da Rede de Drenagem todos os trabalhos de limpeza e/ou reperfilamento devem 

ser executados manualmente (Medida 14). Como medida preventiva as áreas envolventes ao traçado 

(áreas da ocorrência não afectadas) deverão ser devidamente vedadas com fita sinalizadora em fase 

prévia à execução da obra, de modo a garantir que o estado de conservação actual da ocorrência não 

se degrada devido à execução da obra (Medida 4). Em função do valor cultural dos vestígios 

arqueológicos identificados no âmbito das sondagens mecânicas de diagnóstico poderá haver 

necessidade de proceder à escavação arqueológica integral nas áreas em que as infra-estruturas do 

Projecto se sobrepuserem aos vestígios arqueológicos preservados no subsolo.  

Ocorrência 254 – Horta do Cano: património arqueológico (villa) cuja área não foi prospectada no 

âmbito do EIA. Por este motivo, deverá efectuar-se a prospecção arqueológica da área da ocorrência, 

em fase prévia ao início da obra, tendo por finalidade avaliar e caracterizar os vestígios existentes, 

delimitar a área de dispersão e determinar a sua proximidade com a Rede de Rega Secundária que 

se encontra a Norte (Medida 15). Em função dos resultados obtidos deverão ser adoptadas medidas 

de minimização de modo a garantir a salvaguarda do sítio arqueológico e/ou do conhecimento 

cientifico que deste possa advir (Medida 16). 

Ocorrência 256 – Herdade da Figueirinha 1: património arqueológico (vestígios de superfície) cuja 

área não foi prospectada no âmbito do EIA e para a qual a fonte consultada (Inventário da Câmara 

Municipal de Beja) não fornece a abrangência territorial e a descrição da ocorrência. Por este motivo, 

deverá efectuar-se a prospecção arqueológica da área da ocorrência, em fase prévia ao início da 

obra, tendo por finalidade avaliar e caracterizar os vestígios existentes, delimitar a área de dispersão 

e determinar a sua proximidade com a Rede de Rega Secundária que se encontra a Norte (Medida 

15). Em função dos resultados obtidos deverão ser adoptadas medidas de minimização de modo a 

garantir a salvaguarda do sítio arqueológico e/ou do conhecimento cientifico que deste possa advir 

(Medida 16). 

Ocorrência 260 – Monte dos Arcos 4: património arqueológico (mancha de ocupação, do 

Paleolítico) cuja área foi prospectada no âmbito do EIA, não se tendo então identificado vestígios 
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arqueológicos. Sendo uma ocorrência que não se encontra incluída no EIA, por desconhecimento da 

mesma, e para a qual a fonte consultada (Inventário da Câmara Municipal de Beja) não fornece a 

abrangência territorial e a descrição dos vestígios identificados, deverá efectuar-se nova prospecção 

arqueológica na área da ocorrência, em fase prévia ao início da obra, tendo por finalidade avaliar e 

caracterizar os vestígios existentes, delimitar a área de dispersão e determinar a sua proximidade 

com a Rede de Rega Secundária que se encontra a Norte (Medida 15). Em função dos resultados 

obtidos deverão ser adoptadas medidas de minimização de modo a garantir a salvaguarda do sítio 

arqueológico e/ou do conhecimento cientifico que deste possa advir (Medida 16). 

Ocorrência 263 – Montinho da Horta: património arqueológico (villa) abrangido no inventário da 

Câmara Municipal de Beja e descrito por Maria da Conceição Lopes (LOPES, 2003) como 

encontrando-se na margem esquerda do Barranco do Carvalhal, entre o barranco e a Quinta do 

Caldeireiro, uma área de cerca de 12.000m2 com vestígios superficiais. É também referido pela 

autora ter sido identificado um tambor de coluna e duas grandes pedras em mármore no barranco, 

uma base de coluna num amontoado de materiais e pedras, um fragmento de mármore pertencente a 

uma inscrição junto ao edifício do monte (do Caldeireiro?) e um aqueduto que lhe foi referido por 

habitantes da zona, que diz ser perfeitamente visível na fotografia aérea e cuja origem  se encontra 

numa nascente onde começa o Barranco do Carvalhal. No âmbito do EIA esta área foi prospectada, 

não se tendo identificado os referidos vestígios arqueológicos na área das coordenadas fornecidas ou 

na sua envolvente, nem se obtiveram quaisquer informações por parte dos habitantes locais 

relativamente ao aqueduto. Sendo uma ocorrência que não se encontra incluída no EIA, por 

desconhecimento da mesma, deverá efectuar-se nova prospecção arqueológica na área da 

ocorrência, em fase prévia ao início da obra, tendo por finalidade avaliar e caracterizar os vestígios e 

estruturas existentes, delimitar a área de dispersão e determinar a sua proximidade com a Rede de 

Drenagem a NO e a Sul e no troço da Rede de Rega Secundária que atravessa a Quinta do 

Caldeireiro a NE da coordenada obtida (Medida 15). Em função dos resultados obtidos deverão ser 

adoptadas medidas de minimização de modo a garantir a salvaguarda do sítio arqueológico e/ou do 

conhecimento cientifico que deste possa advir (Medida 16). 

Quadro 7 – Medidas de Minimização do Descritor Património 

INCIDÊNCIA FASE La 
Aj 

PC Pr Ac So
Es 

Co Si Rg Vi
Mo 

Va Ou NM 

Geral Construção  PC 
(1) 

 
 

Ac 
(2) 

        

 Exploração            NM 

 Desactivação            NM 

50 Construção  PC 
(1) 

          

Villa Exploração            NM 
 

Quinta do Desactivação            NM 
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INCIDÊNCIA FASE La 
Aj 

PC Pr Ac So
Es 

Co Si Rg Vi
Mo 

Va Ou NM 

Pimentel 1  
73 Construção  PC 

(1) 
          

Tanque Exploração            NM 
 

Romeirã 3 Desactivação            NM 
 

105 Construção  PC 
(1) 

          

Edifício (Villa) Exploração            NM 
 

Lagarinhos 1 
(Lagarinho) 

Desactivação            NM 
 

106 Construção  PC 
(1) 

          

Villa Exploração            NM 
 

Área Arqueológica 
da Quinta de 
Suratesta 

Desactivação            NM 
 

109 Construção  PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

SoC 
(3) 

 Si 
(4) 

     

Villa Exploração            NM 
 

Quinta da Saúde 3 
(Quinta da Saúde) 

Desactivação            NM 
 

112 Construção Aj? 
(6) 

PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

Es 
(5) 

 Si 
(4) 

     

Villa Exploração            NM 
 

Horta do Pombal 
(Monte dos 
Pombais) 

Desactivação            NM 
 

116 Construção  PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

        

Inscrição; 
Necrópole(?) 

Exploração            NM 
 

Herdade de Santa 
Lúzia 

Desactivação            NM 
 

117 Construção  PC 
(1) 

 AC 
(2) 

SoC 
(3) 

 Si 
(4) 

   Ou 
(14) 

 

Villa Exploração            NM 
 

Monte do Meio Desactivação            NM 
 

119 Construção  PC 
(1) 

          

Villa Exploração            NM 
 

Mata Bodes 3 Desactivação            NM 
 

120 Construção  PC 
(1) 

          



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO  E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. MATIAS 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

VOLUME 4 – ADITAMENTO 

 

 

T57012-VOL4-ADITAMENTO-R2.DOC       44 

INCIDÊNCIA FASE La 
Aj 

PC Pr Ac So
Es 

Co Si Rg Vi
Mo 

Va Ou NM 

Mancha de 
Ocupação; 
Achado(s) 
Isolado(s) 

Exploração            NM 
 

Monte da 
Namorada (Monte 
da Namorada 1 e 
2) 

Desactivação            NM 
 

121 Construção  PC 
(1) 

          

Acampamento 
Militar? 

Exploração            NM 
 

Mata Bodes 1 Desactivação            NM 
 

123 Construção  PC 
(1) 

          

Villa Exploração            NM 
 

Romeirã 4 
(Romeirã 1) 

Desactivação            NM 
 

126 Construção  PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

SoC 
(3) 

 Si 
(4) 

     

Villa Exploração            NM 
 

Monte da 
Cegonha (Ribeira 
de Pernes) 

Desactivação            NM 
 

129 Construção  PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

SoC 
(3) 

 Si 
(4) 

   Ou 
(14) 

 

Villa; Casal 
Rústico 

Exploração            NM 
 

Monte dos Arcos 
(Monte dos Arcos 
1 e 2) 

Desactivação            NM 
 

253 Construção  PC 
(1) 

          

Vestígios de 
Superfície 

Exploração            NM 
 

Fonte do Mouro 1 Desactivação            NM 
 

254 Construção  PC 
(1) 

Pr 
(15) 

       Ou 
(16) 

 

Villa Exploração            NM 
 

Horta do Cano Desactivação            NM 
 

255 Construção  PC 
(1) 

          

Villa Exploração            NM 
 

Monte da Chaminé 
1 

Desactivação            NM 
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INCIDÊNCIA FASE La 
Aj 

PC Pr Ac So
Es 

Co Si Rg Vi
Mo 

Va Ou NM 

256 Construção  PC 
(1) 

Pr 
(15) 

       Ou 
(16) 

 

Vestígios de 
Superfície 

Exploração            NM 
 

Herdade da 
Figueirinha 1 

Desactivação            NM 
 

257 Construção  PC 
(1) 

          

Alcaria Exploração            NM 
 

Monte da Fuzeira 
1 

Desactivação            NM 
 

258 Construção  PC 
(1) 

          

Vestígios Diversos Exploração            NM 
 

Horta do Monte 
Barbosa 

Desactivação            NM 
 

259 Construção  PC 
(1) 

          

Mancha de 
Ocupação 

Exploração            NM 
 

Monte de São Luís 
8 

Desactivação            NM 
 

260 Construção  PC 
(1) 

Pr 
(15) 

       Ou 
(16) 

 

Mancha de 
Ocupação 

Exploração            NM 
 

Monte dos Arcos 4 Desactivação            NM 
 

261 Construção  PC 
(1) 

          

Mancha de 
Ocupação 

Exploração            NM 
 

Monte dos Arcos 3 Desactivação            NM 
 

262 Construção  PC 
(1) 

          

Vestígios Diversos Exploração            NM 
 

Monte Silva 2 Desactivação            NM 
 

263 Construção  PC 
(1) 

Pr 
(15) 

       Ou 
(16) 

 

Villa Exploração            NM 
 

Montinho da Horta Desactivação            NM 
 

264 Construção  PC 
(1) 

          

Habitat Exploração            NM 
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INCIDÊNCIA FASE La 
Aj 

PC Pr Ac So
Es 

Co Si Rg Vi
Mo 

Va Ou NM 

Montinho da 
Cardeira 1 

Desactivação            NM 
 

265 Construção  PC 
(1) 

          

Villa Exploração            NM 
 

Monte da Fonte da 
Areia 1 

Desactivação            NM 
 

266 Construção  PC 
(1) 

          

Casal Rústico Exploração            NM 
 

Monte da Fonte da 
Areia 2 

Desactivação            NM 
 

267 Construção  PC 
(1) 

          

Vestígios de 
Superfície 

Exploração            NM 
 

Monte da Fonte da 
Areia 3 

Desactivação            NM 
 

268 Construção  PC 
(1) 

          

Achado(s) 
Isolado(s) 

Exploração            NM 
 

Monte da 
Pelingreza 1 

Desactivação            NM 
 

 
Legenda 
Projecto = Elaboração do Projecto; La = localização alternativa; Aj = ajustamento do Projecto; PC = inclusão em planta de 
condicionantes da lavra; Pr = Prospecção; Ac = acompanhamento da obra por arqueólogo; So = sondagens arqueológicas - M = 
manuais, C = mecânicas; Es = escavações arqueológicas; Co = conservação in situ; Si = sinalização em obra; Rg = registo 
documental; Vi = vigilância; Mo = Monitorização; Va = valorização; Ou = outras medidas; NM = não se propõem medidas de 
minimização. 

b. “Deverá, ainda, ser esclarecido qual o tipo de trabalho realizado em concreto na zona de 

Suratesta/Vale de Aguieiro, e sobre se se considera que o mesmo é suficiente para delimitar e 

caracterizar sem margem para dúvidas esta ou estas realidades arqueológicas.”  

Oc. 106 - Área Arqueológica da Quinta de Suratesta. É plausível que a área ocupada pela villa 

romana seja muito mais vasta do que o detectado nos trabalhos de campo. Contudo, toda a área foi 

devidamente prospectada não se tendo identificado vestígios arqueológicos para além dos referidos. 

A única área não prospectada corresponde à zona murada da Quinta da Suratesta, entre a Oc. 106, a 

Norte, a Oc. 57, a Sul, e a estrada existente a Oeste, zona esta onde se encontram os edifícios da 

actual quinta, uma tenda para eventos e o jardim da quinta (área artificializada com visibilidade do 

solo nula – aqui apenas foi possível observar o espaço edificado junto da entrada da quinta). Assim 

sendo, na ausência vestígios identificáveis tudo o que se proferir encontra-se no campo do hipotético. 

Como se encontra no EIA, foi delimitada uma vasta área de dispersão correspondente à ocorrência 

encontrando-se esta certamente associada à mancha de dispersão identificada nos terrenos 

contíguos, tal como é referido na respectiva ficha de sítio arqueológico (Oc. 57 – Quinta dos Britos 1). 
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Igualmente associados à villa da Suratesta deverão encontrar-se as estruturas hídricas 

correspondentes à Oc. 58 – Quinta dos Britos 2 e muito provavelmente a estátua recolhida na área da 

Oc. 107 – Monte do Valdagueiro. Certamente corresponderam todas a uma única realidade, todavia 

trata-se de uma hipótese que não poderá ser esclarecidas sem a execução de trabalhos 

arqueológicos (escavação ou sondagens geofísicas) que o permitam confirmar. 

Sendo os únicos trabalhos previstos no âmbito do Projecto para a área da Suratesta/Valdagueiro a 

limpeza de um troço da Rede de Drenagem com cerca de 300m no Barranco do Telheiro (barranco 

este que se encontra coberto com denso canavial), considera-se ser satisfatório o acompanhamento 

arqueológico dos trabalhos de limpeza, motivo pelo qual não foram propostas outras medidas de 

minimização. 

c. “Deverá ser actualizada e revista a Situação de Referência com os dados referentes ao EIA 

do Estudo Prévio do IP8 – Nó de Brissos/Nó de Baleizão, IP2 – variante poente de Beja, 

nomeadamente na avaliação de impactes directos que podem estar associados aos sítios aí 

designados de Romeira 1 (e que se situa na área dos sítios 73 e 123 do presente EIA do Bloco 

de Rega); das villas romanas de Valdagueirinho; Monte da Carocha, Monte do Carrasco 2, 

Monte da Fonte da Areia 2 e Monte da Fonte da Areia 3.”  

Foi consultado o Estudo  de Impacte Ambiental – Estudo Prévio, IP8 - Beja (Nó de Brissos) / 

Baleizão. IP2 – Variante Poente de Beja. Deste extraíram-se 4 novas ocorrências (numeradas de 269 

a 272), encontrando-se duas na ZE (Oc. 269 e 270) e duas na AI (Oc. 271 e 272) do Projecto. 

No caso desta fonte de informação, a mesma não se encontrava finalizada (ou executada) na data 

em que se realizou o EIA do Circuito Hidráulico de S. Matias, tendo-se procedido ao cruzamento de 

dados de modo a excluir todas as ocorrências que se encontravam fora da área de estudo e identificar 

as que já se encontravam identificadas no âmbito do EIA. 

Nesta fonte encontraram-se ocorrências cuja origem reporta para o trabalho de Maria da Conceição 

Lopes (LOPES, 2003), não tendo sido estas identificadas no âmbito do EIA. 

As novas ocorrências identificadas nesta fonte de informação, num total de 4 (numeradas de 269 a 

272), são: 

Oc. 269 – Monte do Carrasco 1; 

Oc. 270 – Monte do Carrasco 2; 

Oc. 271 – Valdagueirinho (Valdagueiro); 

Oc. 272 – Ermida do Monte da Carocha. 
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Quadro 8 – Elementos Adicionais à Situação de Referência do Descritor Património do EIA 
para as ocorrências 269 a 272. 

Referência 
 

Tipologia 
Topónimo ou 
Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AI ZE  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 
 269 Villa, Monte do Carrasco 

1 
    Ind     ER   

 

 270 Indeterminado, Monte do 
Carrasco 2 

    Ind     ER   

 

 271 Villa, Valdagueirinho 
(Valdagueiro) 

 Ind        ER   

 

 272 Ermida / Capela 
Ermida do Monte da 
Carocha 

  Ind         Ind 

LEGENDA QUADRO 2 
 
Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de 
campo (TC) e as letras da segunda coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, 
desta forma, a correspondência entre as duas fontes de caracterização do Património. As ocorrências estão 
identificadas na cartografia com estas referências. 
 
Tipologia, Topónimo ou Designação  
 
Inserção no Projecto. AI = Área de incidência do Projecto; ZE = Zona envolvente do Projecto. 
 
Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de protecção 
(M=monumento nacional; IP=imóvel de interesse público; IM=imóvel de interesse municipal; ZP=zona 
especial de protecção; VC=em vias de classificação; PL=planos de ordenamento; In=inventário); AA = 
Património arqueológico; AE = Arquitectónico, artístico, etnológico, construído. 
 
Valor cultural e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse 
público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitectónico ou 
arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. 
Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não 
classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade (características 
presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-
se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica) em função do seu estado de conservação, 
antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e 
inserção na cultura local. Nulo (0): Atribuído a construção actual ou a ocorrência de interesse patrimonial 
totalmente destruída. Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, 
ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação actualizada ou não se visitou o local. 
 
Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico Inferior; m=Paleolítico Médio; s=Paleolítico Superior); 
PR=Pré-História Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época 
Romana; MC=Idades Média, Moderna e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade 
Contemporânea); Ind=Indeterminado, quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não 
determinado (Nd), quando não se obteve informação actualizada ou não se visitou o local. Sempre que 
possível indica-se dentro da célula uma cronologia mais específica.  
 
Incidência espacial. Reflecte-se neste indicador a dimensão relativa da ocorrência, à escala considerada, e 
a sua relevância em termos de afectação, através das seguintes quatro categorias (assinaladas com 
diferentes cores nas células): achado isolado (cor verde); ocorrências localizadas ou de reduzida incidência 
espacial, inferior a 200m2 (cor azul); manchas de dispersão de materiais arqueológicos, elementos 
construídos e conjuntos com área superior a 200m2 e estruturas lineares com comprimento superior a 100m 
(cor vermelha); áreas de potencial interesse arqueológico (cor laranja). 
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Incidência espacial  Áreas de potencial valor arqueológico  
Achado isolado  Ocorrência de dimensão significativa  
Ocorrência de pequena dimensão  Dimensão não determinada   
 

As supra mencionadas 4 novas ocorrências foram incluídas no Desenho 17, referente ao 

Património Cultural. As mencionadas ocorrências foram igualmente actualizadas na planta de 

condicionamentos (Desenho 23) e Planta de Zonas Preferenciais para o a Instalação de Estaleiros e 

Depósitos de Inertes (Desenho 24). 

Em complemento da informação anteriormente apresentada, o Anexo 5 inclui uma caracterização 

adicional das ocorrências referenciadas no Quadro 8. 

Não se prevê a ocorrência de impactes para estas ocorrências (Quadro 9), nem são propostas 

medidas de minimização a implementar no terreno (Quadro 10), já que se encontram afastadas das 

zonas a intervencionar pela execução do Circuito Hidráulico de S. Matias. 

Quadro 9 - Avaliação de Impactes do Descritor Património para as ocorrências 269 a 272. 

Referência 
Tipologia 
 

Inserção no 
projecto 
 
AI = Área de 
incidência do 
Projecto – 
RP=Rede Primária; 
RS= Rede 
Secundária; 
RD=Rede 
Drenagem 
RV= Rede Viária; 
Res= Reservatório 
 
ZE = Zona 
envolvente do 
Projecto. 
 

Caracterização de impactes 
 
Fase (Fa): Construção (C), Exploração (E); Desactivação (D) 
Tipo (Ti): indirecto (I), directo (D);  
Natureza (Na): negativo (-); positivo (+);  
Magnitude (Ma): baixo (B), médio (M), elevado (E);  
Duração (Du): temporária (T); permanente (P);  
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C);  
INI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I) 
(? = incerteza na atribuição) 
 

 
 Ti Na Ma Du Pr INI 

 
AI ZE Fase 

D I - + B M E T P PP P C  

 
269   C             N 
Villa ZE  E             I 
Monte do Carrasco 1   D             N 
 
270   C             N 
Indeterminado ZE  E             I 
Monte do Carrasco 2   D             N 
 
271   C             N 
Villa AI  E             I 
Valdagueirinho (Valdagueiro)   D             N 
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272   C             N 
Ermida / Capela AI  E             I 
Ermida do Monte da Carocha   D             N 
 

Critérios utilizados na qualificação dos parâmetros de caracterização de impactes no Descritor Património (os 
parâmetros indicados podem ter grau indeterminado no caso de a informação disponível sobre o projecto não permitir 
fazer tal qualificação) 

Tipo (directo, indirecto): o impacte é directo se for provocado pela construção ou exploração do projecto e indirecto se 
for induzido por actividades decorrentes ou ligadas ao projecto. 

Natureza (negativo, positivo): um impacte positivo ou benéfico decorre de uma acção que melhora o conhecimento ou 
o estado de conservação de uma ocorrência patrimonial. Um impacte negativo ou prejudicial traduz a destruição parcial 
ou total de uma ocorrência, a sua degradação, o ocultamento, ou uma intrusão na sua envolvente espacial. 

Magnitude (elevada, média, reduzida): a magnitude do impacte depende do grau de agressividade de cada uma das 
acções impactantes e da susceptibilidade das ocorrências afectadas. A magnitude é elevada se o impacte for directo e 
implicar uma destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a afectação da sua 
envolvente próxima. A magnitude é reduzida se traduzir uma degradação menos acentuada ou uma intrusão na zona 
envolvente também com menor expressão volumétrica ou mais afastada da ocorrência. 

Duração (temporária, permanente): a duração do impacte ou seja do efeito induzido pela acção impactante sobre a 
ocorrência patrimonial pode ser temporária ou permanente. Embora muitas causas possam ser temporárias ou seus 
efeitos negativos têm, em geral, carácter permanente. Porém um efeito do tipo ocultamento que após a sua cessação 
não degrade o estado de conservação da ocorrência patrimonial pode considerar-se temporário. 

Probabilidade (certo, provável, pouco provável ou improvável): o grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência 
de impactes é determinado com base no conhecimento das características intrínsecas das acções impactantes, da sua 
localização espacial e do grau de proximidade em relação às ocorrências patrimoniais. A probabilidade é certa se a 
localização de uma parte de projecto coincide de forma negativa com a posição de uma ocorrência patrimonial. 

 

Quadro 10 – Medidas de Minimização do Descritor Património para as ocorrências 269 a 272. 

INCIDÊNCIA FASE La 
Aj 

PC Pr Ac So
Es 

Co Si Rg Vi
Mo 

Va Ou NM 

269 Construção  PC 
(1) 

          

Villa Exploração            NM 
 

Monte do 
Carrasco 1 

Desactivação            NM 
 

270 Construção  PC 
(1) 

          

Indeterminado Exploração            NM 
 

Monte do 
Carrasco 2 

Desactivação            NM 
 

271 Construção  PC 
(1) 

          

Villa Exploração            NM 
 

Valdagueirinho 
(Valdagueiro) 

Desactivação            NM 
 

272 Construção  PC 
(1) 

          

Ermida / Capela Exploração            NM 
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INCIDÊNCIA FASE La 
Aj 

PC Pr Ac So
Es 

Co Si Rg Vi
Mo 

Va Ou NM 

Ermida do Monte 
da Carocha 

Desactivação            NM 
 

 
Legenda 

Projecto = Elaboração do Projecto; La = localização alternativa; Aj = ajustamento do Projecto; PC = inclusão em planta de 

condicionantes da lavra; Pr = Prospecção; Ac = acompanhamento da obra por arqueólogo; So = sondagens arqueológicas - M 

= manuais, C = mecânicas; Es = escavações arqueológicas; Co = conservação in situ; Si = sinalização em obra; Rg = registo 

documental; Vi = vigilância; Mo = Monitorização; Va = valorização; Ou = outras medidas; NM = não se propõem medidas de 

minimização. 

 

d. “É referido que a Horta do Pombal terá elevado valor patrimonial e científico «pelo que se 

supõe que oculto  no subsolo se deverá encontrar um vasto e valioso património cultural», 

sendo proposta no Relatório de Trabalhos Arqueológicos a sua escavação integral. É no 

entanto referido que em função dos achados que daí resultarem possa haver necessidade de 

«proceder ao ajuste do traçado de modo a garantir a sua preservação in situ». É ainda referida 

a opção do «ajuste do traçado em fase de Projecto de Execução, evitando assim a afectação da 

ocorrência». Esta última informação é contraditória com a presente fase do EIA, assim como 

das medidas propostas, pois na actual fase do Projecto de Execução a opção da manutenção 

do traçado encontra-se tomada pelo EIA, e como tal é indicada a «escavação integral» como 

medida de minimização a adoptar. Deve pois, ser esclarecida esta redacção contraditória bem 

como as razões que levaram à não alteração ao traçado face à avaliação efectuada feita à 

ocorrência n.º 12, quando é reconhecido que na elaboração do projecto inicial houver lugar a 

várias alterações e a novos traçados.”  

O parágrafo gerador da contradição, em que se menciona “Caso se opte pelo ajuste do traçado em 

fase de Projecto de Execução, evitando assim a afectação da ocorrência, deverá então proceder-se 

aos devidos registos (topográfico, fotográfico e descritivo) e vedação da área com fita sinalizadora em 

fase prévia à execução da obra, de modo a garantir que o estado de conservação actual da 

ocorrência não se degrada devido à execução da obra. Nesta última opção é dispensável a 

escavação arqueológica integral, contudo poderá ser necessária a realização de sondagens 

mecânicas ou manuais consoante a proximidade com a mancha de dispersão da ocorrência.”, 

encontrava-se incluído no relatório aquando do início da sua elaboração e por lapso não foi suprimido 

quando se definiram em concreto as medidas de minimização. Tal trecho de texto permaneceu sem 

que fosse detectado nas diversas revisões de texto que se fizeram no âmbito do EIA. 

A anulação do parágrafo transcrito deve-se ao facto de esta ser uma área habitada (com edificação 

utilizada até à muito pouco tempo e onde em data recente foram demolidos anexos do edificado com 

meios mecânicos, revolvendo o subsolo na área envolvente) e intensamente cultivada ao longo de 
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séculos (zona aplanada que se apresenta profundamente lavrada), podendo esta ocupação ter 

destruído os vestígios da villa romana que certamente se localiza na plataforma aplanada onde se 

identificaram os vestígios de superfície. Deste modo, tornou-se muito questionável o real estado de 

conservação dos vestígios arqueológicos preservados no subsolo, bem como o seu valor cultural e 

científico, sendo assim uma situação ambígua em que seria problemático justificar um ajuste do 

traçado sem o prévio conhecimento das questões acima colocadas. Deste modo, colocou-se a 

possibilidade de haver necessidade de ajuste do traçado caso se verifique, após a escavação 

arqueológica, que existe interesse em preservar os vestígios identificados, face ao seu eventual 

elevado interesse cultural e científico, medida que veio a eliminar o trecho de texto que por equívoco 

não foi suprimido. A alteração (ou ajuste) num projecto que se encontra em fase de execução é uma 

medida real e que deverá ser aplicada sempre que se verifique que tal é fundamental. 

As medidas propostas pretendem garantir a salvaguarda da informação arqueológica que 

eventualmente exista oculta no subsolo mediante a execução de escavação arqueológica integral nos 

troços da Rede de Rega Secundária que se sobrepõem à mancha de dispersão da ocorrência, 

situação que permitirá salvaguardar informação e adquirir conhecimento científico. 

Perante o exposto a ocorrência encontra-se incluída no Anexo 5 e Quadro 5, relativos à descrição 

da ocorrência, e efectuaram-se na alínea a. deste capítulo as devidas apreciações de Avaliação de 

Impactes, com quadro correspondente (Quadro 6). 

e. “É apenas assinalado um ponto para a Vila romana do Monte da Cegonha, certamente 

após aferidas as diferentes indicações documentais. No entanto, questiona-se se a mancha de 

vestígios associada ao sítio pode ser reduzido a um ponto e não a uma mancha de dispersão 

de materiais/polígono, esclarecimento que se torna premente dada a proximidade, a Norte, da 

rede de rega.”  

Oc. 126 - Monte da Cegonha (Ribeira de Pernes). Por lapso não foi entregue, pela equipa que 

efectuou o reconhecimento da ocorrência, o polígono referente à mancha correspondente às 

estruturas escavadas e à dispersão de materiais de superfície, motivo pelo qual apenas se assinalou 

um ponto e se realizou a apreciação sobre o mesmo. 

A villa do Monte da Cegonha corresponde a um exemplar icónico que caracteriza a romanidade 

rural no ocidente peninsular, em particular do período tardo-romano, com a emergência da 

arquitectura religiosa cristã. É conhecida nesta villa uma das primeiras basílicas cristãs da Lusitânia. A 

quantidade material arqueológico visível à superfície é inferior ao espectável, tendo em conta o 

grande potencial arqueológico e monumental que o sítio terá. Como tal, qualquer obra e 

movimentação de solo deve ser acompanhada e aconselha-se a abertura de sondagens mecânicas 

de diagnóstico nos troços das infra-estruturas da Rede de Rega Secundária que se encontram 

projectados a Norte, área onde poderá estar localizada uma das necrópoles da villa. 
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De modo a colmatar esta lacuna insere-se o respectivo polígono no Desenho 17, referente ao 

Património Cultural. As mencionadas ocorrências foram igualmente actualizadas na planta de 

condicionamentos (Desenho 23) e Planta de Zonas Preferenciais para o a Instalação de Estaleiros e 

Depósitos de Inertes (Desenho 24). 

Em complemento da informação anteriormente apresentada, o Anexo 5 inclui uma caracterização 

adicional da ocorrência referenciada no Quadro 5 da alínea a. deste capítulo, assim como as devidas 

apreciações relativas a Avaliação de Impactes com quadro correspondente (Quadro 6), e Medidas de 

Minimização, com quadro correspondente (Quadro 7). 

f. “Deverá ser ainda apresentado, à semelhança de outros EIA do EFMA, qual a distância em 

metragem das ocorrências relativamente às infra-estruturas, eventualmente num quadro 

síntese dos impactes.”  

Relativamente à distância em metragem entre as ocorrências e as infra-estruturas do Projecto, 

estas encontram-se no Quadro 11: 

Quadro 11 – Distância das ocorrências a infra-estruturas de projecto. 

Ocorrência 
Rede 
Rega 
(PE) 

Rede 
Drenagem 

(PE) 

Rede 
Viária 
(PE) 

Albufeira (NPA) 
Estação 

Filtração (PE) 
Obs 

1 772 1212         

2A 586 809         

2B 586 628         

3 702 718         

4 1183 1150         

5 862 1003         

6 340 1067         

7 1211 3097         

8 1511 3394         

9 1137 839         

10 1015 809         

11 638 604         

12 912 913         

13 933 528         

14 734 311         

15 834 281         

16 954 407         

17 939 371         

18 1196 630         

19 1198 585         

20 1417 808         

21 832 228         

22 912 288         

23 37   355       

24 117   309       

25 202   333       

26 166   671       

27 266   752       

28 567   815       

29 360   587       
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Ocorrência 
Rede 
Rega 
(PE) 

Rede 
Drenagem 

(PE) 

Rede 
Viária 
(PE) 

Albufeira (NPA) 
Estação 

Filtração (PE) 
Obs 

30 549   589       

31 1108 736         

32 394 1174         

33 547 271         

34 614 435         

35 722   718       

36 409   405       

37 46   226       

38 126   85       

39 260   220       

40 440   1066       

41 308   1156       

42 770 400         

43 468 923         

44 290 768         

45 312 610         

46 503 267         

47 490 297       (a) 

48 781 168         

49 508 107         

50 515 64         

51 254 80         

52 614 47         

53 236 1027 232       

54 130 824 126       

55 1117 57         

56 882 57         

57 621 0       (a) 

58 621           

59 439           

60 534 189         

61 574 139         

62 176 1058         

63 288 1884         

64 270 939         

65 505 22 187       

66 656 86 196       

67 585 17         

68 596           

69 464           

70 480 122         

71 435 184         

72 333 299         

73 476 217         

74 578 110 591       

74A 411 170 425       

75 751 117 755       

76 452   456       

77 234           

78 775           

79 679           

80 614 111         

81 754 28         
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Ocorrência 
Rede 
Rega 
(PE) 

Rede 
Drenagem 

(PE) 

Rede 
Viária 
(PE) 

Albufeira (NPA) 
Estação 

Filtração (PE) 
Obs 

82 1548 0         

83 1479 52         

84 551 89         

85 779 71         

86 378   982       

87 342   920       

88 113 59       (a) 

89 245   241       

90 1660 1571         

91 648 548       (a) 

92 500 459         

93 763 739         

94 823 800         

95 760 740         

96 18 558         

97 56 330         

98 148 41         

99 152 40         

100 445 179         

101 457 90         

102 177 496         

103 128 530         

104 39   507       

105 201 791         

106 611 0       (a) 

107 502 217         

108 70 807         

109 0 920       (a) 

110 197 275         

111 683 871         

112 0 160       (a) 

113 192 4         

114 685 1412         

115 394 1388         

116 251 136         

117 0 176       (a) 

118 257 3         

119 826 595         

120 513 566         

121 560 551         

122 41   1358       

123 276 0       (a) 

124 145 304         

125 811 903         

126 2   397     (a) 

127A 48     0     

127B 140   144       

127C 39   278       

128 13       1005   

129 0 0       (a) 

130 148 543         

131 247 937         

132 68 644         
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Ocorrência 
Rede 
Rega 
(PE) 

Rede 
Drenagem 

(PE) 

Rede 
Viária 
(PE) 

Albufeira (NPA) 
Estação 

Filtração (PE) 
Obs 

133 123 684         

134 94 46         

135 39 36         

136 89 985         

137 41 858         

138 50 115         

139 64 99         

140 60 19         

141 23 49         

142 215 263         

143 25 622         

144 4 390         

145 12 15         

146 0 153       (a) 

147 440 980         

148 444 872         

149 68 165         

150 52 35         

151 19 15         

152 105 91         

153 143 66         

154 21 62         

155 51 241         

156 30 237         

157 130 135         

158 131 124         

159 59   1410       

160 53   678       

161 79   246       

162 118   196     (a) 

163 3   65     (a) 

164 75 81         

165 193 97         

167 85   225       

168 23     546     

169 345   531       

170 496     222     

171 452     225   (a) 

172 229     7   (a) 

174 29     210     

175 141     37     

176 101     73     

177 41   139       

178 863   209       

179 1009   224       

180 985   373       

181 558   562       

182 210   215       

183 63   67       

184 89   85       

185 878   882       

186 73 658         

187 146 299         
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Ocorrência 
Rede 
Rega 
(PE) 

Rede 
Drenagem 

(PE) 

Rede 
Viária 
(PE) 

Albufeira (NPA) 
Estação 

Filtração (PE) 
Obs 

188 464 244         

189 451 7       (a) 

190 52 461         

191 134 551         

192 278 423         

193 80 90         

194 57 15         

195 485 271       (a) 

196 493 414         

197 46 121         

198 53 127         

199 496 997         

199A 618 890         

200 1061 384         

200A 1209 204         

200B 922 541         

200C 935 512         

201 508 384       (a) 

202 95 139         

203 378 118       (a) 

204 380 57       (a) 

205 254 70         

206 148 526         

207 35 770         

208 262 1355         

209 640 654         

210 64 563         

211 227 777         

212 188 711         

213 24 910         

214 230 797         

215 139 1290         

216 171 1349         

217 113 1363         

218 139 1302         

219 222 1194         

220 71   1020     (a) 

221 5   647       

222 80   662       

223 30   25       

224 120     532     

225 137     702     

226 481     1138   (a) 

227 87   96       

228 379   620       

229 60   184       

230 67   63       

231 46 21         

232 44 41         

233 123   119       

234 66   486       

235 833 752         

236 89 723         
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Ocorrência 
Rede 
Rega 
(PE) 

Rede 
Drenagem 

(PE) 

Rede 
Viária 
(PE) 

Albufeira (NPA) 
Estação 

Filtração (PE) 
Obs 

237 80 491         

238 138 575         

239 98 198         

240 103 219         

241 175 807         

242 227 571         

253 365 108         

254 105 352         

255 280 719         

256 54 1310         

257 235 240         

258 206 527         

259 967 791         

260 46 590         

261 242 471         

262 246 211         

263 298 119         

264 428 234         

265 814 797         

266 629 628         

267 450 586         

268 172 355         

269 579 294         

270 827 542         

271 408 87         

272 270 39         

(a) distância das infra-estruturas do projecto a áreas de dispersão 

Para as ocorrências que se encontram a uma distância de 0 m de infra-estruturas do projecto, 

foram definidas medidas de minimização, com excepção das ocorrências n.º 57 e 106 que se 

encontram na envolvente de linhas de água que só vão ser sujeitas a operações de limpeza. 

B.8. Paisagem 

a. “A análise estrutural da Paisagem é realizada com definição e caracterização de Unidades 

de Paisagem. Considera-se, no entanto, que a descriminação realizada é pouco detalhada, 

tendo em conta que se trata de um projecto em fase de Projecto de Execução; por outro lado, 

verifica-se ainda que não é apresentada cartografia descrita da Paisagem, necessária para uma 

correcta compreensão da expressão espacial da análise descritiva realizada. Assim, solicita-se 

a apresentação dos seguintes elementos: 

i. Descriminação de Sub-Unidades de Paisagem, incluindo a respectiva definição e 

caracterização. A título de exemplo, deverão ser individualizadas as sub-unidades as 

linhas de água com vegetação ripícola (reconhecidas no texto apresentado como 

elementos valorizados da Paisagem); assim como as culturas agrícolas tradicionais, 

por oposição às culturas intensivas de introdução recente na Paisagem alentejana (e.g. 
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olivais regados de exploração intensiva), com uma expressão na Paisagem claramente 

distinta.”  

Para a determinação e avaliação posterior dos impactes gerados sobre a paisagem, foram 

definidas as unidades de paisagem mais representativas do local em estudo, atendendo às suas 

características principais e aos diferentes graus de susceptibilidade às alterações previstas pela 

implementação do projecto. 

Segundo um processo de cruzamento de informação foram identificadas as seguintes Unidades de 

Paisagem: 

- Unidade de Paisagem A – Culturas Anuais; 

- Unidade de Paisagem B – Olivais de Regadio; 

- Unidade de Paisagem C – Culturas Permanentes (pomares variados, vinha e olivais de 

sequeiro); 

- Unidade de Paisagem D – Montado; 

- Unidade de Paisagem E – Galerias Ripícolas; 

- Unidade de Paisagem F – Construída. 

Unidade de Paisagem A – Culturas Anuais 

Caracterizada por planícies relativamente extensas, dotadas de considerável alcance visual, pouco 

compartimentadas e homogéneas (Figura 4), é constituída por áreas agrícolas com culturas anuais de 

sequeiro, abrangendo ainda zonas com culturas anuais de regadio. 
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Figura 4 – Campo de cereais de sequeiro (restolho de cereais). 

Esta unidade de paisagem é, relativamente uniforme, com zonas baixas e aplanadas, intervalando 

com manchas dispersas de montado de reduzida dimensão, é dominada por extensas áreas de 

culturas cerealíferas de sequeiro e algumas de regadio, onde apenas contrastam algumas quercíneas 

dispersas.  

As áreas com culturas anuais de sequeiro distinguem-se das restantes pelo facto de se alterarem 

sazonalmente em função do ciclo de vida das culturas. Por outro lado, associa-se a um coberto 

vegetal baixo ou inexistente (caso dos terrenos de pousio, das pastagens ou terrenos lavrados), que 

propicia, quando não se consideram factores como a morfologia do terreno ou a existência de muros 

ou de outras estruturas delimitativas, uma grande abertura de vistas. 

Ocorrem, ainda, áreas regadas que constituem elementos adicionais de diversidade e, 

consequentemente, de valorização da paisagem, quer pelas diferentes culturas, quer pela 

variabilidade cromática que confere ao espaço nos períodos secos, em áreas dominadas por culturas 

anuais de sequeiro, conferindo uma variabilidade e, consequentemente, valorização da paisagem. 

Unidade de Paisagem B – Olivais de Regadio 

Esta Unidade é constituída por áreas agrícolas onde se incluem os olivais regados de exploração 

intensiva (Figura 5). Estes olivais diferem dos tradicionais, quer pelo menor porte das árvores, quer 

pela maior densidade da sua plantação e ausência de subcoberto vegetal. A continuidade e o 

alinhamento das oliveiras confere uma particular textura à paisagem, que se nota ser resultante de 

plantações com diferentes idades de instalação nas várias parcelas de terreno adjacentes. 
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Figura 5 – Área de Olival Regado de Exploração Intensiva. 

Unidade de Paisagem C – Culturas Permanentes (pomares variados, vinha e olivais de 

sequeiro) 

Esta Unidade é constituída por áreas agrícolas onde se incluem culturas permanentes, 

essencialmente olivais (de sequeiro), mas também pomares e vinhas. Os olivais representam quase 

na totalidade esta Unidade de paisagem (Figura 6), a qual difere da anterior pelo porte superior das 

oliveiras e pelo compasso mais aberto da plantação das oliveiras. 

Quanto aos pomares, encontram-se essencialmente na periferia dos montes, enquanto que a vinha 

se encontra concentrada na área em estudo, em duas parcelas de maior dimensão (Figura 7). 

Nesta Unidade estão presentes elementos permanentes que integram os espaços agrícolas e que 

conferem à paisagem uma certa imutabilidade e uma imagem ordenada e constante. 

Há uma certa geometrização da paisagem através da introdução de elementos lineares (estruturas 

associadas à vinha e compasso de plantação do olival). 

 

Figura 6 – Área de Olival Tradicional. 
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Figura 7 – Área de vinha. 

Unidade de Paisagem D – Montado 

É de referir que a maior parte das áreas de montado se localizam na envolvente da área a 

beneficiar com a implementação do Circuito Hidráulico de S. Matias. 

Os sobreiros e azinheiras são árvores características da paisagem portuguesa assumindo particular 

preponderância no Alentejo. Também na área afecta ao Circuito Hidráulico de S. Matias a estas 

árvores estão associados as imagens das extensas paisagens alentejanas, onde as árvores se 

destacam, singulares ou em povoamentos pouco densos. 

O valor paisagístico e a riqueza biológica dos ecossistemas de montado são elevados em 

consequência da longevidade do sobreiro, da sua exploração com a árvore viva e das extensas áreas 

contínuas que caracterizam os seus povoamentos (Silva, 2007). 

Na área de estudo verifica-se que a vegetação de sub-coberto das azinheiras (Quercus rotundifolia) 

é pobre em elementos arbustivos, resumindo-se a espécies herbáceas de curto ciclo de vida, típicas 

das áreas de prados ou de pastagens. 

 

Figura 8 – Azinheiras na envolvente do Circuito Hidráulico de S. Matias. 

Unidade de Paisagem E – Galerias Ripícolas 

Esta Unidade de Paisagem inclui as linhas de água com vegetação ripícola, que constituem 

importantes elementos de diversidade e de estruturação da paisagem, particularmente por se tratarem 
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de áreas agrícolas no meio das quais as galerias ripícolas marcam a diferença em termos visuais, 

quer pelo carácter diferenciado da vegetação arbustiva e herbácea, quer pelo porte esguio e alto das 

árvores que acompanham as linhas de água. 

Assim, as linhas de água marginadas por vegetação ripícola com densidade considerável 

asseguram uma compartimentação agradável desta paisagem, para além de introduzirem, pela 

diferente coloração que apresentam, pelas espécies vegetais que a compõem, pela alteração de cor e 

opacidade ao longo do ano, e pelo imaginário de frescura que lhes está associado, um valor acrescido 

na paisagem onde se inserem; estas estruturas conferem ao campo uma efectiva diversidade e efeito 

de corte na relativa monotonia da peneplanície. 

Esta Unidade de Paisagem é pouco representativa na área de estudo encontrando-se 

principalmente no limite Norte da área a beneficiar, ao longo da ribeira de Odearce. 

  
Figura 9 – Troço da linha de água com galeria ripícola - ribeira de Odearce. 

Unidade de Paisagem F – Construída 

Esta unidade inclui todas as situações em que se destaca a artificialização da paisagem natural ou 

agrícola, integrando os aglomerados urbanos, os montes e as restantes áreas 

artificializadas/construídas presentes na zona estudada. Estas áreas destacam-se da paisagem 

envolvente predominantemente agrícola. 

Destaca-se na paisagem a povoação de S. Matias, onde é evidente o casario caiado arrumado ao 

longo de ruas geometricamente alinhadas. Destaca-se ainda, a sul da área de estudo, a cidade de 

Beja, capital de distrito. As restantes áreas sociais são montes isolados (Figura 10), de cariz rural 

muito vincado, sendo aqui também evidente o casario caiado. 
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Figura 10 – Monte dos Arramadões. 

ii. “Carta de Unidades e Sub-Unidades de Paisagem para a área de estudo, assim como 

uma designação específica para as mesmas, não devendo usar-se apenas uma sigla 

para as designar. Esta carta deverá seguir as recomendações genéricas constantes do 

“Guia técnico para Avaliação dos Estudos de Impacte Ambiental dos Projectos do 

EFMA.”  

No Anexo 2 foi incluída a Carta de Unidades de Paisagem para a área de estudo, que segue as 

recomendações genéricas constantes do “Guia técnico para Avaliação dos estudos de Impacte 

Ambiental dos Projectos do EFMA”. 

Nesta Carta, as Unidades de Paisagem apresentam uma designação específica para as mesmas. 

iii. “Revisão da caracterização da Qualidade Paisagística e Visual e da Sensibilidade 

Paisagística e Visual (capítulos 6.9.4 e 6.9.5) da área de estudo, de modo a incluir as 

Sub-Unidades consideradas, e que determinam certamente valorações distintas, dentro 

de cada unidade considerada, como é já indiciado no texto do EIA apresentado.”  

De seguida apresenta-se uma revisão da caracterização da Qualidade Paisagística e Visual e da 

Sensibilidade Paisagística e Visual da área de estudo, onde se incluiu as sub-unidades consideradas. 

QUALIDADE PAISAGÍSTICA E VISUAL 

O método de caracterização utilizado consistiu na definição e posterior avaliação de Unidades de 

Paisagem. Este método permitiu individualizar zonas idênticas, quer do ponto de vista das respectivas 

características visuais de maior relevância, quer do ponto de vista do tipo de resposta a perturbações 

externas. 
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A partir da análise efectuada, baseada em cartografia, ortofotomapas e análise no local, procedeu-

se à avaliação da Paisagem na situação de referência, pelo método da Análise Visual. Através deste 

método pretende-se determinar a sensibilidade da paisagem a potenciais alterações, tendo por 

suporte conceitos como qualidade visual, fragilidade visual, diversidade e integração paisagística.  

A qualidade visual de uma paisagem não se restringe a aspectos estéticos, exigindo uma análise 

mais profunda que considere a harmonia, o equilíbrio, a diversidade, a riqueza patrimonial e a 

sustentabilidade. Assim, constituem aspectos fundamentais na avaliação da qualidade visual de uma 

paisagem a presença de um património de maior ou menor raridade e valor. Não há dúvida que 

parcelas de território com elementos de património natural e humanizado mais raro ou valioso, com 

maiores custos temporais e económicos de reposição noutro local, com usos mais adequados às 

potencialidades do território e compatíveis com usos envolventes, constituem espaços de elevada 

qualidade visual, pois contribuem para situações de harmonia e estabilidade. 

A fragilidade visual é um indicador que pretende medir a capacidade da paisagem para absorver 

visualmente, ou ter uma reacção negativa a potenciais acções induzidas pelo meio. Esta tem, 

normalmente, como elementos caracterizadores, factores biofísicos e morfológicos de visualização 

(tamanho e forma da bacia visual, altura relativa, zonas singulares). 

A diversidade caracteriza as unidades de paisagem identificadas em termos da presença de 

elementos paisagísticos significativos. 

A integração paisagística relaciona as características morfológicas, de cor, textura, forma, escala, 

etc., dos elementos componentes das unidades de paisagem em análise, com as características 

paisagísticas globais da paisagem envolvente. 

Na análise da qualidade paisagística da zona em estudo, deve ter-se em atenção vários aspectos, 

nomeadamente, a capacidade de resposta do meio face à acção de agentes perturbadores, 

dependente do contexto biofísico em que se insere, a diversidade, o valor e integração paisagística 

dos elementos caracterizadores das unidades de ocupação identificadas e, também, a capacidade de 

cada unidade de paisagem em integrar novos elementos do tipo dos propostos, em função do grau de 

afectação das suas características. 

De acordo com as componentes bióticas e abióticas da paisagem, associado aos aspectos de 

humanização, e às características intrínsecas das unidades identificadas, nomeadamente a forma, 

textura, cor, presença e proximidade de limites panorâmicos, etc., foram atribuídas as classificações 

(média, elevada e reduzida) relativas à qualidade paisagística e visual da área de estudo, conforme 

identificado no quadro seguinte. 



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO  E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. MATIAS 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

VOLUME 4 – ADITAMENTO 

 

 

T57012-VOL4-ADITAMENTO-R2.DOC       66 

Quadro 12 – Qualidade paisagística e visual. 

Unidades de Paisagem Fragilidade Diversidade Integração paisagística 
Qualidade paisagística 

e visual 

A – Culturas Anuais Média Baixa Média Média 

B – Olivais de Regadio Média Baixa Baixa Baixa 

C – Culturas Permanentes 
(pomares variados, vinha e 
olivais de sequeiro) 

Média Média Média Média 

D – Montado Elevada Média Elevada Elevada 

E – Galerias Ripícolas Média/Elevada Média Média Média/Elevada 

F – Construída Média Média Média Média 

SENSIBILIDADE PAISAGÍSTICA E VISUAL 

A análise da sensibilidade paisagística e visual da área de estudo, foi determinada em função da 

capacidade que cada uma das unidades de paisagem tem em manter as suas características, e 

qualidade intrínseca, face ao tipo de alterações preconizadas para a área em questão e às 

características e funcionalidade do projecto. 

A sensibilidade visual da paisagem encontra-se directamente dependente da qualidade da mesma 

e do potencial de visualização a que esta se encontra sujeita. 

Na análise da sensibilidade visual da paisagem da área de estudo directa e/ou indirectamente 

ligada à zona de implementação do projecto, teve-se em conta os seguintes aspectos: 

- Absorção visual que indica o potencial da paisagem para absorver os elementos visualmente 

perturbadores resultantes da actividade humana e que analisa a capacidade que o meio tem de 

absorver visualmente determinadas alterações e/ou modificações sem causar alteração da 

qualidade visual. Depende dos condicionalismos biofísicos do meio, tais como factores 

fisiográficos, edafo-climáticos e bióticos (comunidades vegetais e animais). É tanto mais frágil 

quanto menor capacidade tiver de absorver as intervenções a que seja sujeita; 

- Grau de acessibilidade que traduz a acessibilidade natural ou adquirida das diferentes 

unidades de paisagem, em relação à existência de infra-estruturas de circulação e à 

proximidade de aglomerados populacionais com facilidade de acesso às diferentes zonas, ou 

em função do declive associado a cada uma das unidades; 

- Incidência visual que exprime a visibilidade do local afecto ao aproveitamento, relativamente à 

envolvente, indicando se trata de uma zona com um alto nível de emissão de vistas, ou se, pelo 
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contrário, se trata de uma zona visualmente fechada, encerrada sobre si mesma. Este aspecto 

depende sobretudo das características morfológicas das diferentes unidades de paisagem. 

O potencial de visualização da área de estudo é determinado em função das condições 

topográficas principais, expressas pelo grau de incidência visual, pela acessibilidade e pelo grau de 

iluminação a que se encontram sujeitas as diferentes unidades de paisagem identificadas. 

A percepção visual da paisagem depende muito das condições em que se realiza a observação, ou 

seja a relação entre o observador e a paisagem, e da visibilidade do território. Entre os factores que 

podem modificar o potencial de visualização do território, destacam-se nomeadamente a distância, a 

posição do observador, a iluminação e as condições atmosféricas. 

Em relação à distância, à medida que o observador se afasta do objecto, a nitidez diminui. Alguns 

autores definem zonas e limites de visibilidade em que a percepção da paisagem é alterada, em 

função sobretudo da natureza do território e das condições atmosféricas. 

No quadro seguinte apresenta-se a sensibilidade paisagística e visual das unidades de paisagem 

identificadas na área de estudo. 

Quadro 13 – Sensibilidade paisagística e visual. 

Unidades de Paisagem  

Sub-Unidades de Paisagem 

Qualidade 
paisagística 

Absorção 
visual 

Acessibilida
de visual 

Acessibilida
de 

adquirida 

Incidência 
visual 

Sensibilidade 
paisagística e 

visual 

A – Culturas Anuais Média Média Média Média Elevada Média 

B – Olivais de Regadio Baixa Média Baixa/Média Média Média Baixa/Média 

C – Culturas Permanentes 
(pomares variados, vinha e 
olivais de sequeiro) 

Média Média Média/Elevada Baixa Média/Elevada Média 

D – Montado Elevada Baixa Média Baixa Elevada Elevada 

E – Galerias Ripícolas Média/Elevada Baixa/Média Média/Elevada Baixa Elevada Média/Elevada 

F – Construída Média Média Baixa Média Média Média 

A paisagem é bastante larga, associada a usos extensivos e ao domínio da grande propriedade: 

produção de cereais, montados de azinho, pastagens naturais e mais recentemente vinhas e olivais 

de produção intensiva. São paisagens de campos vastos e abertos, com enormes variações 

cromáticas ao longo do ano e sobre as quais incide uma forte luminosidade. As variações sazonais 

são reforçadas pelas distintas texturas de uma parte do coberto vegetal (a completa perda da folha 

nas vinhas, o ciclo dos cereais, a mudança das folhas e a floração das azinheiras). Os horizontes são 

baixos e pouco recortados, conferindo praticamente apenas ao céu um horizonte em constante 

mutação. A produção olivícola tem vindo a ser intensificada e valorizada, sendo relativamente 

frequentes novas manchas de olival ou adensamento de olivais mais antigos. 
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Em síntese, relativamente às seis unidades de paisagem consideradas, tem-se que: 

- Unidade de Paisagem A – Culturas Anuais - a estrutura espacial aberta desta unidade de 

paisagem, associada ao seu baixo contraste cromático, confere-lhe uma sensibilidade 

paisagística média. Pelas suas características, quaisquer elementos verticais e/ou construídos 

na matriz da paisagem irão certamente destacar-se. Importa referir que as intervenções 

previstas pelo projecto não vão alterar significativamente a morfologia desta unidade de 

paisagem, e os usos previstos vão continuar a ser muito semelhantes (zona agrícola que 

continuará a ser zona agrícola); 

- Unidade de Paisagem B – Olivais de Regadio - A paisagem associada aos olivais regados de 

exploração intensiva imprimem à paisagem uma homogeneidade e simetria, com alguma 

acessibilidade adquirida resultante da construção de novos caminhos de acesso ao olival, e 

introdução de elementos na paisagem relacionados com o sistema de rega, não apresentando 

acentuadas variações cromáticas ao longo do ano comparativamente com outras unidades de 

paisagem, resultando numa sensibilidade paisagística baixa a média. 

- Unidade de Paisagem C – Culturas Permanentes (pomares variados, vinha e olivais de 

sequeiro) – Em relação aos olivais extensivos, esta paisagem difere da anterior pelas diferentes 

idades e compassos de plantação dos olivais, bem como a presença de outras culturas que 

introduzem frequentes variações na paisagem. Refere-se ainda que as parcelas de vinha 

contrastam com o referido anteriormente pelo facto de o seu ciclo anual apresentar uma forte 

variação cromática, e manter o verde da folhagem durante todo o verão, passando depois a 

vermelhos e castanhos no Outono e desaparecendo durante o Inverno. Esta unidade apresenta 

uma sensibilidade paisagística média. 

- Unidade de Paisagem D – Montado - os montados existentes quer na área de estudo do 

Circuito Hidráulico de S. Matias quer na sua envolvente não são em geral muito densos e têm 

associado um conjunto mais diversificado de utilizações do subcoberto – cereais, pastagens ou 

leguminosas, encontrando-se em geral mal conservados. Trata-se de zonas de relativo 

ensombramento e mais fechadas em relação às áreas com culturas anuais (onde as azinheiras 

ocorrem muito dispersas), que  contrastam com a paisagem envolvente de campos abertos, e 

transmitem frequentemente sensações de calma e tranquilidade acentuadas pela presença 

frequente de rebanhos de ovinos e bovinos.  

- Unidade de Paisagem E – Galeria Ripícolas – A principal linha de água incluída nesta unidade 

(ribeira de Odearce) é a única que apresenta vegetação ripícola bem estruturada, constituída 

por todos os estratos vegetais (arbóreo, arbustivo e herbáceo), pelo que se trata de uma 

unidade de paisagem que se destaca facilmente na matriz da paisagem pela presença do 

estrato arbóreo, a que correspondem elementos verticais de grande dimensão, com um 

elevado nível de emissão de vistas relativamente à envolvente. As referidas galerias ripícolas 
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com alinhamentos de árvores que formam estruturas lineares constituídas por elementos 

verticais que se destacam na paisagem agrícola envolvente, de características abertas, 

resultam numa sensibilidade média a elevada. 

- Unidade de Paisagem F –  Construída - classificada como uma paisagem com média 

qualidade paisagística, é uma unidade de paisagem com incidência visual média já que a 

envolvente apresenta uma morfologia plana, os edifícios (que na generalidade não se 

desenvolvem em altura) têm algum destaque na paisagem. Em virtude do exposto admite-se 

que se trata de uma unidade de paisagem com média sensibilidade paisagística e visual. 

Em resultado da análise efectuada pode-se concluir que as unidades de paisagem A, B, C e F 

apresentam todas uma média sensibilidade paisagística, pois apesar de serem muito expostas, são 

paisagens humanizadas, com baixa riqueza cromática. Se por um lado são sensíveis por se tratarem 

de paisagens monótonas com um índice de exposição alto, o seu valor paisagístico não é elevado por 

serem zonas já muito intervencionadas, ainda que encerrem valores naturais importantes como é o 

caso dos olivais mais antigos e das áreas com culturas anuais com quercíneas dispersas. 

Considera-se que a Unidade de Paisagem D - montado contrasta com a paisagem envolvente 

garantindo a manutenção do carácter da paisagem, correspondendo a uma exploração extensiva, 

racional e sustentável dos recursos presentes, conferindo-lhe uma elevada sensibilidade paisagística. 

A Unidade de Paisagem E – Galerias Ripícolas apresenta baixa representatividade na área de 

estudo e uma elevada incidência ambiental, que associada a uma média/elevada qualidade visual 

resulta numa sensibilidade paisagística média a elevada. 

b. “A avaliação dos impactes induzidos pelo projecto apresentada no EIA foi suportada por 

uma descrição da situação actual pouco pormenorizada, pelo que se revela também bastante 

genérica. Deste modo, a avaliação de impactes deverá ser complementada e detalhada de 

modo a incorporar a reavaliação e a cartografia referidas nos pontos anteriores, 

nomeadamente a análise das Sub-Unidades de Paisagem. 

A avaliação de impactes que se apresenta de seguida complementa a análise do relatório do EIA 

detalhando a análise ao nível das unidades de paisagem acima caracterizadas. 

Fase de Construção: 

No que diz respeito aos impactes ambientais sobre a paisagem decorrentes da construção das 

infra-estruturas associadas ao Circuito Hidráulico de S. Matias não irão ocorrer impactes sobre a 

unidade de paisagem F – construída, uma vez que não existirá qualquer intervenção do projecto na 

referida unidade de paisagem. 

Nas restantes unidades de paisagem e conforme referido no EIA os principais impactes em termos 

paisagísticos durante a fase de construção estarão associados às acções de movimentação de terras. 
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O impacte resultante deste tipo de acções pela extensão elevada de áreas a intervencionar e pelas 

próprias características das obras resultará num impacte negativo, directo, temporário, certo, local, 

imediato, reversível, de magnitude média, e significativo. 

A implantação de infra-estruturas de rega irá ocorrer predominantemente na Unidade de paisagem 

A – culturas anuais. No entanto, trata-se de um impacte negativo, directo, permanente no caso dos 

locais de implantação da Barragem dos Almeidas, estações elevatórias dos Almeidas e de S. Matias e 

do Reservatório da Cegonha e temporário nos restantes casos, certo, local, imediato, reversível, 

pouco significativo, e de magnitude reduzida pelo facto de a área a afectar ser reduzida 

comparativamente com a extensão da referida unidade de paisagem existente, e estar prevista a 

recuperação paisagística das áreas afectadas pela implantação das infra-estruturas do Projecto e 

ainda como medida de minimização evitar nestas zonas o abate de azinheiras. 

Está prevista a afectação da Unidade de paisagem B – Olivais de Regadio com a construção de 

parte do caminho de Apoio/Serventia ao Adutor Primário - Conduta Elevatória (cerca de 0,39 ha) e 

pela implementação da rede de rega (cerca de 1,21 ha), pelo que se prevê um impacte negativo, 

directo, permanente, certo, local, imediato, irreversível, pouco significativo, e de magnitude reduzida 

pelo facto de a área a afectar ser reduzida comparativamente com a extensão da referida unidade de 

paisagem existente. 

A Unidade de paisagem C - Culturas Permanentes (pomares variados, vinha e olivais de sequeiro) 

será afectada pela construção da rede de rega, mas numa extensão muito pouco significativa, cerca 

de 0,11 ha considerando-se o impacte desprezável. 

No que diz respeito à Unidade de paisagem E – Galerias Ripícolas, prevê-se a afectação de cerca 

3,4 km de extensão de galerias ripícolas devido a acções de reperfilamento, resultando num impacte 

negativo, directo, permanente, certo, local, imediato, reversível, de magnitude média, mas pouco 

significativo, pelo facto da maior parte da extensão destas linhas de água o grau de conservação da 

galeria ripícola ser baixo a inexistente, ocorrendo freixos muito dispersos. 

Na unidade de paisagem D – Montado prevê-se uma afectação de cerca de 1 km linear, 

fundamentalmente resultante da implementação do adutor primário e caminho de serventia associado, 

assim como a implantação da estação elevatória de S. Matias resultando num impacte negativo, 

directo, permanente, certo, local, imediato, irreversível, de magnitude média, significativo. 

Fase de Exploração: 

Durante a fase de exploração do Circuito Hidráulico de S. Matias deverá ser garantida a 

manutenção de galerias ripícolas nas linhas de água pertencentes à rede de drenagem com impactes 

visuais na Unidade de Paisagem E – Galerias Ripícolas, já que as acções de manutenção implicarão 

a limpeza da vegetação sub-arbórea (invasoras), resultando num impacte negativo, directo, 

permanente, certo, local, imediato, irreversível, de magnitude reduzida, e pouco significativo. 
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Já no que diz respeito à Unidade de Paisagem B – Olivais de Regadio é expectável que esta área 

aumente em relação à situação actual, assim como a reconversão da Unidade de Paisagem C – 

Culturas Permanentes (pomares variados, vinha e olivais de sequeiro) para olivais de regadio, o que 

irá gerar uma previsível perda de diversidade biofísica relacionada com uma maior uniformização da 

paisagem, que terá igualmente reflexos ao nível visual com a criação de uma paisagem mais pobre do 

que a actualmente existente. Considera-se que irá ocorrer um impacte negativo, directo, permanente, 

certo, local, imediato, reversível, significativo e de magnitude média. 

c. “Ao nível das medidas de minimização ou compensatórias: 

i. Deverão ser identificadas quais as medidas de minimização apresentadas que dizem 

respeito ao factor Paisagem: as medidas gerais e as medidas especificamente definidas 

para minimizar os impactes identificados para este factor ambiental.”  

No Quadro seguinte são indicadas as medidas de minimização incluídas no relatório do EIA com 

efeitos sobre a componente Paisagem. 

DESCRITOR 
FASE DA 

OCORRÊNCIA 
MEDIDAS MITIGADORAS 

CONSTRUÇÃO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 23, 36, 37, 38, 39, 43, 53, 

61, 62, 63, 64, 65 e 66 Paisagem 

EXPLORAÇÃO 94 e 95, 

Salienta-se o facto de na fase de elaboração do EIA e do Projecto de Execução terem sido desde 

logo desenvolvidas e previstas algumas medidas que permitirão reduzir significativamente os 

impactes paisagísticos da implementação do projecto entre as quais se destacam: 

- as medidas de recuperação biofísica e paisagística das zonas intervencionadas no decorrer da 

empreitada (incluídas no Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afectadas pela Empreitada 

- Anexo IV do SGA) – Medida 62 do EIA; 

- medidas de recuperação biofísica e paisagística das margens de linhas de água sujeitas a 

reperfilamento  (Projecto de Recuperação Biofísica e Paisagística das Linhas de Água - Anexo 

8 do EIA) – Medida 10 do EIA; e 

- integração paisagística das infra-estruturas construídas que permaneçam na fase de 

exploração, de acordo com o estipulado no projecto de execução – Medida 64 do EIA. 
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ii. Deverão ser identificados (textualmente ou, se necessário, cartograficamente) eventuais 

pontos de elevada ou muito elevada Sensibilidade Paisagística para os quais será 

necessário definir medidas mitigadoras de impactes específicas.”  

As unidades de paisagem classificadas como Galerias Ripícolas e Montado foram identificadas 

como sensibilidade paisagística elevada, estando cartografadas no Desenho 26. As medidas 

mitigadoras indicadas no ponto anterior são aplicáveis à minimização dos impactes sobre as referidas 

unidades de paisagem. 

3. RESUMO NÃO TÉCNICO 

“A análise do Resumo Não Técnico revela que este não reúne as condições necessárias 

para o desencadeamento da Consulta Pública, pelo que deverá ser reformulado, devendo ter 

em consideração os elementos adicionais ao EIA solicitados e incluir as seguintes alterações: 

a. Substituir a palavra “elevatória” por “gravítica” no final do 1º parágrafo da página 7 

“Para facilitar as operações de exploração da conduta adutora gravítica, será construído 

um caminho de acesso de serventia ao logo da conduta elevatória”.” 

A alteração foi efectuada no RNT que agora se apresenta, conforme solicitado. 

b. “Clarificar a forma de beneficiação dos blocos de rega, uma vez que os dois 

parágrafos (p. 8) que a seguir se descrevem são algo contraditórios 

“A área a beneficiar pelo Circuito Hidráulico de S. Matias está dividido em quatro blocos 

de rega, sendo que três deles são beneficiados em baixa pressão – S. Matias 1, 2 e 3 – e 

um beneficiado por alta pressão (São Matias 4)” 

“As redes secundárias de rega dos blocos S. Matias 1 e 2 são gravíticas, sendo que a 

rede do bloco São Matias 1 tem origem no Reservatório da Cegonha e a de São Matias 2 

tem origem no Adutor primário. O abastecimento de água dos blocos de São Matias 3 e 4 

provém da Estação Elevatória dos Almeidas (estação secundária) que tem a sua origem 

na Barragem dos Almeidas”. 

c. “Na descrição do Projecto: 

i. Referir as principais intervenções a realizar na rede de drenagem em cada uma das 

linhas de água (limpeza, reperfilamento, construção de quedas, de passagens 

hidráulicas, etc.).” 

ii. “Indicar as características das nove vias (caminhos principais, secundários, e quais as 

características de cada um, serão alcatroados ou em macadame, etc.).” 
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iii. “Incluir um quadro síntese que refira quais as infra-estruturas a implementar para cada 

um dos quatro blocos de rega previstos.” 

d. “Os impactes são apresentados de forma muito sucinta. Deverão ser complementados 

indicando, nomeadamente: 

i. Barragem dos Almeidas e o Reservatório da Cegonha” 

- Quais as áreas de empréstimo a utilizar no paramento da barragem 

- Onde serão depositados os eventuais excedentes 

- Quantificação destes aspectos (materiais de empréstimo/excedentes) 

- Referência à necessidade de criação de acessos temporários para a realização da obra 

- Onde serão colocados os estaleiros 

- Qual o tempo de duração da obra 

- Necessidade de utilização de explosivos 

- Sendo a área a inundar de, respectivamente 27 e 3,2 ha, quais serão os usos de solo a 

inutilizar e quais as consequências socioeconómicas 

- Eventual necessidade de corte de espécies com regime de protecção (azinheiras, 

sobreiros, outras) decorrente da desmatação da área a inundar.” 

ii. “No conjunto das actividades associadas ao funcionamento e manutenção geral das 

infra-estruturas (na fase de exploração), uma referência ao armazenamento (em 

reservatório e em albufeira a criar).” 

“O novo RNT deverá ter uma data actualizada.” 

O Resumo Não Técnico foi reformulado de acordo com o solicitado e a sua data devidamente 

actualizada. 

Salienta-se no entanto, o facto de que na versão anterior do RNT já consta na secção do projecto 

referente à rede viária a identificação dos caminhos de projecto. Está indicada a existência de dois 

caminhos, um a reabilitar designado por CA1 e outro a construir – CA2, e o caminho de serventia ao 

longo do adutor primário. Tendo sido indicado extensão dos caminhos, largura e revestimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), disposto no Decreto-Lei 

n.º 69/2000 de 3 de Maio, corrigido pela Declaração de Rectificação n.º 7 D/2000, de 30 de Junho, o 

Estudo de Impacte Ambiental deve incluir programas de monitorização que identifiquem os parâmetros 

ambientais a avaliar pela importância que assumem ao nível da incidência de impactes. As respectivas 

acções de monitorização deverão, contudo, pautar-se por uma lógica de proporcionalidade entre a 

dimensão e as características do projecto e os impactes ambientais dele resultantes, tal como referido 

explicitamente na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

Assim, o presente documento apresenta as directrizes para a monitorização da ictiofauna na Ribeira de 

Odearce, no troço mais próximo da área do Circuito Hidráulico de São Matias, de forma a avaliar eventuais 

efeitos de alterações da qualidade da água da ribeira na ictiofauna. Esta monitorização será desenvolvida 

nos primeiros cinco anos de exploração do aproveitamento e, caso os resultados obtidos sejam 

satisfatórios, a monitorização proposta será concluída. Seguir-se-á, não obstante, a monitorização dos 

elementos apresentados durante toda a vida útil do projecto de acordo com a periodicidade estabelecida 

na Directiva-Quadro da Água (DQA) para a rede de monitorização de vigilância. No caso de os resultados 

não serem satisfatórios, proceder-se-á à sua avaliação crítica e à adopção das medidas que se 

considerem adequadas. 

 

2. LOCAIS DE MONITORIZAÇÃO 

Propõe-se a realização de amostragens em dois locais na ribeira de Odearce. A selecção dos locais 

deverá ter em conta que a localização de um dos pontos se situe no troço da ribeira de Odearce na 

envolvente do local de afluência do Barranco do Álamo, e o segundo ponto também na ribeira de Odearce, 

a jusante da área do perímetro de rega de São Matias (extremidade nordeste do Bloco 1 de São Matias), 

ainda antes do ponto de confluência com a ribeira de Selmes (Figura 1). 
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3. METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM 

A metodologia de amostragem da fauna piscícola será baseada no método estabelecido em Portugal 

pelo Instituto da Água no âmbito da implementação da Directiva Quadro da Água (INAG 2008), que será 

complementado com o protocolo de amostragem incluído no Programa Nacional de Monitorização de 

Recursos Piscícolas e de Avaliação da Qualidade Ecológica de Rios (Projecto AQUARIPORT) sob 

responsabilidade da Autoridade Florestal Nacional (Oliveira et al., 2007). 

Tal como para os elementos anteriores, estes protocolos traduzem também, no essencial, uma norma 

CEN, mais especificamente, a norma CEN EN 14011:2003, Water quality - Sampling of fish with electricity. 

Dada a descrição detalhada do método de amostragem de campo e processos laboratoriais nos referidos 

protocolos, não se considera necessário detalhar todos os procedimentos e materiais a adoptar na 

amostragem das associações piscícolas. Não obstante, apresenta-se de seguida uma descrição resumida 

da sua aplicação. 

A amostragem anual das comunidades piscícolas decorrerá durante a Primavera, tendo em vista 

caracterizar a sua composição específica, abundância e qualidade ecológica. O método de captura a 

utilizar será a pesca eléctrica, recorrendo-se para o efeito a um aparelho portátil com output de corrente 

contínua por impulsos (modelo Hans Grassl IG200/2; 800-1000 V; < 70 Hz), apropriado para troços 

totalmente vadeáveis, como é o caso. Os comprimentos dos troços amostrados representarão vinte vezes 

a largura média do leito molhado (com um mínimo de 100 m), pois a largura do leito da ribeira é inferior a 

30 m. 

As amostragens serão realizadas durante o dia por uma equipa de três pessoas, efectuando a operação 

de pesca eléctrica em direcção contrária à da corrente. A equipa incluirá um operador de ânodo (aro com 

rede de malha de 5 mm) e dois ajudantes com camaroeiro de malha de 3 mm. Procurar-se-á, desta forma, 

amostrar todas as classes de idade, incluindo alevins e juvenis, e assim obter uma amostra representativa 

das populações presentes no local. O operador posicionar-se-á no limite jusante do troço (i.e., num habitat 

de tipo rápido ou noutro tipo de barreira física) e, manipulando o ânodo, deslocar-se-á em movimento de 

ziguezague para montante, assegurando a cobertura total dos habitats no sistema fluvial. 

Durante a amostragem assegurar-se-á o bem-estar dos exemplares capturados, que serão colocados 

em baldes de plástico ou tanques de acondicionamento com oxigenadores portáteis. Os indivíduos 

capturados serão identificados até à espécie, medidos (comprimento total, mm) e devolvidos à água em 

condições adequadas. Serão seguidas as medidas de segurança específicas da amostragem com pesca 

eléctrica descritas em Oliveira et al. (2007). 

 

4. PERIODICIDADE DE AMOSTRAGEM 

As amostragens da ictiofauna serão anuais durante cinco anos e irão ocorrer durante a Primavera. 
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5. INFORMAÇÃO A OBTER 

Para além da descrição das associações piscícolas presentes em cada local, os dados das 

amostragens serão utilizados na avaliação do estado (potencial) ecológico. Para esse fim, serão utilizadas 

as seguintes ferramentas:  

� um índice biológico multimétrico, recentemente apresentado, tendo em vista a avaliação do estado 

ecológico de cursos de água da bacia hidrográfica do rio Guadiana (Magalhães et al. 2008); e 

� a análise individual de métricas piscícolas. 

Refere-se que, se durante a execução do trabalho for disponibilizado um índice piscícola nacional fiável 

para avaliação do estado ecológico em linhas de água, o mesmo será preferencialmente determinado nos 

locais monitorizados. 

A evolução anual da composição e estrutura das associações piscícolas e dos índices determinados 

será utilizada na avaliação do regime ecológico de caudais implementado, face ao objectivo de alcançar, 

nesse troço, o bom potencial ecológico (senso DQA). 

 

6. MÉTODOS DE TRATAMENTO DOS DADOS 

As espécies inventariadas serão agrupadas por Ordens, sendo mencionado o seu estatuto de 

conservação a nível nacional e comunitário, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O estatuto de 

conservação considerado para Portugal Continental é o que consta no novo Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005). 

A nível comunitário, o estatuto de conservação que será adoptado é o constante na Directiva Habitats 

(Dec.-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, relativa à conservação dos habitats naturais e da flora e da fauna 

selvagem), sendo descrito o anexo em que cada espécie se encontra, em caso de ameaça. Cada espécie 

será, ainda, classificada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro, que regulamenta a Convenção 

Relativa à Conservação da Vida Selvagem e dos Habitats Naturais da Europa (Convenção de Berna). 

Todos os dados obtidos serão armazenados numa base de dados em Microsoft Excel com data, 

espécie, comprimento total, local de amostragem e coordenada UTM. 

 

7. RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO E SUA PERIODICIDADE 

A periodicidade de entrega dos relatórios de monitorização será anual, durante cinco anos. Após esse 

período, será devidamente analisada a necessidade de continuação da execução do plano. 
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Anexo 1. Elementos Adicionais às Ocorrências identificadas na pesquisa 
documental 

Nº de Referência 

Topónimo 

Tipologia 

Cronologia 

Categoria 

Estatuto (legal) 

Valor Cultural 

CMP Folha N.º 

Fonte de Informação 

Localização 

Caracterização / Observações 

50 

Quinta do Pimentel 1 

Villa 

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

510 

EIA AP, 81; LOPES 
(2003), 150; Câmara 
Municipal de Beja 

No Buffer de 200m 

“Na coordenada indicada apenas existem materiais 
associados à Quinta existente. Não se confirma a dispersão 
com cerca de 15.000m2 na área indicada. Segundo a 
descrição da localização, poderá encontrar-se numa área do 
lado Este do Barranco da Barreta que não foi possível 
prospectar por se encontrar totalmente vedada e com gado 
bovino à solta.” (EIA AP) 

105 

Lagarinhos 1 
(Lagarinho) 

Edifício (Villa) 

Romano 

Arqueológico; 
Arquitectónico; 
Etnológico 

Não tem 

Elevado 

521 

André Carneiro 
(oralmente); CMP; 
LOPES, 2003, 48; 
Câmara Municipal de Beja 

Na AI do Projecto 

A Norte, em Lagarinhos, há uma casa em ruínas próximo de 
um ribeiro onde há muita cerâmica e uma estrutura que deve 
ser de termas, em ábside. (fonte oral). 

"No preciso local em que se encontra um edifício em ruínas, 
numa subtil plataforma sobranceira ao barranco do Mouro, 
numa área de cerca de 7.000m2, encontrámos tegulae, 
T.S.S., T.S.H., T.S.C1. A e D. Uma estrutura em arco 
encostada ao edifício em ruínas encontra-se parcialomente 
conservada. Parece configurar o que resta de um antigo 
balneário. Num dos muros do monte encontra-se reutilizado 
um pequeno peso de lagar." (LOPES, 2003, p. 20). 

106 

Área Arqueológica da 
Quinta de Suratesta 

Villa 

Romano 

Arqueológico 

Monumento Nacional 

Elevado 

521 

IGESPAR, CNS 219; 
EDIA; EPIA, 521-3; 
IPPAR; DGEMN; PDM 
Beja 

Na AI do Projecto 

“Localizada do lado direito da estrada que liga Beja e Évora 
junto à Quinta da Suratesta. Conhecida desde o século XVIII, 
é uma das villae mais notáveis dos arredores de Beja estando 
actualmente muito destruída. São inúmeros os vestígios 
romanos à superfície: tijolos, telhas, pedras de construção, 
tesselas, restos de canalizações, fragmentos de opus 
signinum, frisos, cerâmica comum e sigillata. Têm aparecido 
igualmente algumas moedas de bronze. Foi encontrado 
também um dedo de uma estátua, muito perfeito e de 
mármore fino, que foi oferecido ao Museu Municipal de Beja. 
São visíveis ruínas de diversos edifícios mosaicos entre os 
quais um tanque que foi parcialmente destruído pelas 
lavouras.” (EPIA) 

 

109 

Quinta da Saúde 3 
(Quinta da Saúde) 

Villa 

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

521 

IGESPAR, CNS 4923; 
DRCA; LOPES, 2003, 42; 
Câmara Municipal de Beja  

Na AI do Projecto 

 

“Foram encontradas pedras de construção e opus signinum.” 
(Endovélico) 

 

 

 

 



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO  E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. MATIAS 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

VOLUME 4 – ADITAMENTO 

 

 

T57012-ANEXO_05-PATRIMONIO-R0.doc 

2 

Nº de Referência 

Topónimo 

Tipologia 

Cronologia 

Categoria 

Estatuto (legal) 

Valor Cultural 

CMP Folha N.º 

Fonte de Informação 

Localização 

Caracterização / Observações 

112 

Horta do Pombal 
(Monte dos Pombais) 

Villa 

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Elevado 

521 

IGESPAR, CNS 6034; 
DRCA; EDIA; EPIA, 521-
38 

Na AI do Projecto 

“Tratam-se de vestígios cerâmicos atribuíveis à época 
romana.” (Endovélico) 

116 

Herdade de Santa 
Lúzia 

Inscrição; Necrópole(?) 

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

510 

LOPES (2003) 136; 
DRCA; EDIA; EPIA, 510-
6; Câmara Municipal de 
Beja 

Na AI do Projecto 

“Nesta herdade apenas encontrámos um grande peso de 
lagar, semelhante aos de S. Cucufate. O facto de estar muito 
próximo de Monte do Meio sugere-nos que poderia tratar-se 
da necrópole da villa que aí existia. Uma cupa funerária.” 
(LOPES, 2003, p. 39). 

Segundo os dados fornecidos pela Câmara Municipal de Beja, 
a ocorrência surge localizada a cerca de 200m para SE do 
ponto assinalado no âmbito do EIA, junto ao Barranco do 
Azinhal, no ponto entre as áreas de Limpeza e de 
Reperfilamento da Rede de Drenagem associadas ao 
Projecto. 

117 

Monte do Meio 

Villa 

Romano 

Arqueológico 

Plano Director Municipal 

Elevado 

510 

IGESPAR, CNS 1995; 
LOPES (2003) 138; 
DRCA; EDIA; EPIA, 510-
1; PDM Beja; Câmara 
Municipal de Beja 

Na AI do Projecto 

“Situa-se numa encosta voltada a Norte, sobranceira ao 
barranco do Poço das Casas Velhas. Foi extensamente 
escavada por Abel Viana e, pelas plantas apresentadas, 
parece ter sido uma villa bastante extensa. Várias pedras 
aparelhadas em mármore foram reutilizadas nos edifícios do 
monte. Encontra-se hoje completamente destruída. O 
proprietário mandou arrasá-la para plantar uma vinha.” 
(LOPES, 2003, p. 39) 

“Villa com mosaicos policromos e mármores de 
ornamentação. Na argamassa de assentamento de um deles 
encontrou-se uma moeda de Honório. Descobriu-se 
parcialmente o balneário e identificou-se um lagar de época 
tardia. Não se conhece a planta completa da villa que se 
centrava num peristilo e incluía diversas divisões com 
ábsides. Encontraram-se moedas de ouro e prata e um 
fragmento de escultura (cabeça masculina de mármore 
branco).” (Endovélico) 

119 

Mata Bodes 3 

Villa 

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

510 

EIA AP, 228; LOPES 
(2003), 143; Câmara 
Municipal de Beja 

Na AI do Projecto 

[…...] dispersos por uma área de cerca de 10.000m2, [...…] 
abundantes materiais cerâmicos da época romana (sigillata 
sudgálica, hispânica e clara A e D, entre outros) e numerosos 
tegulae.” (LOPES, 2003, p. 40) 

 

 

 



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO  E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. MATIAS 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

VOLUME 4 – ADITAMENTO 

 

 

T57012-ANEXO_05-PATRIMONIO-R0.doc 

3 

Nº de Referência 

Topónimo 

Tipologia 

Cronologia 

Categoria 

Estatuto (legal) 

Valor Cultural 

CMP Folha N.º 

Fonte de Informação 

Localização 

Caracterização / Observações 

120 

Monte da Namorada 
(Monte da Namorada 1 
e 2) 

Mancha de Ocupação; 
Achado(s) Isolado(s) 

Romano; Neo-
Calcolítico 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

510 

EIA AP, 230; LOPES 
(2003), 140; Câmara 
Municipal de Beja 

Na AI do Projecto 

”No topo de uma subtil encosta, de onde se tem uma 
visibilidade infinita, próximo do Monte da Namorada, 
encontrámos fragmentos de cerâmica fragmento de pança de 
ânfora campaniense.” (LOPES, 2003, p. 39-40). 

Na base de dados da Câmara Municipal de Beja é referido um 
achado isolado do Neo-Calcolítico, sem conter descrição do 
mesmo. 

121 

Mata Bodes 1 

Acampamento Militar(?) 

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Elevado 

510 

IGESPAR, CNS 22204; 
DRCA; EIA AP, 227; 
LOPES (2003), 141; 
Câmara Municipal de Beja 

Na AI do Projecto 

No topo de uma pequena encosta voltada à cidade de Beja 
[...…] uma estrutura quadrangular com cerca de 1ha, rodeada 
de dois fossos. [...…] grande quantidade de fragmentos de 
ânfora Dressel 1, 1A e 1B e apenas raros fragmentos de 
cerâmica comum, […...] meados do séc. I a. C. […...] pedras e 
tegulae estão quase ausentes.” (LOPES, 2003) 

123 

Romeirã 4 (Romeirã 1) 

Villa 

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Elevado 

510 

LOPES (2003), 50; 
Câmara Municipal de Beja 

Na AI do Projecto 

“Numa encosta sobranceira ao barranco da Ribeira do Mata 
Frades, encontram-se dispersos por uma área de cerca de 
12000m2 tegulae, opus signinum, T.S.S., T.S.H.,T.S.C1. A e 
D, fragmentos de placas de mármore e bordos de ânfora 
Dressel 14 e Almagro 51C, entre outros materiais. Verifica-se 
ainda que nalgumas zonas as máquinas agrícolas 
interromperam a lavra, o que pode significar a presença de 
estruturas. Um compartimento de secção rectangular é visível 
à superfície. Na foto aérea identificaram-se estruturas, entre 
elas uma que se assemelha a um edifício termal. Uma outra 
estrutura, semelhante a um aqueduto.” (LOPES, 2003). 

Ocorrência à qual se encontra associado o tanque identificado 
no âmbito do trabalho de campo, a que foi atribuído o N.º de 
Oc. 73 – Romeirã 3. 

126 

Monte da Cegonha 
(Ribeira de Pernes) 

Villa 

Romano; Alta Idade 
Média; Medieval 
Islâmico 

Arqueológico 

Plano Director Municipal 

Elevado 

510 

IGESPAR, CNS 3487 
(3467); EIA AP, 243; 
DRCA; EDIA, 510-30; 
PDM Vidigueira 

Na AI do Projecto 

“Campanhas de escavação entre 1985 e 1992. “Villa áulica de 
grandes dimensões onde foram exumados materiais do 
século I ao século IV d.C. Possui também uma ocupação 
visigótica e islâmica. Possui ainda uma pequena basílica de 
três naves com cabeceira tripartida recta, orientada Este-
Oeste.” (Endovélico). 

Trata-se de um exemplar icónico que caracteriza a 
romanidade rural no ocidente peninsular, em particular do 
período tardo-romano, com a emergência da arquitectura 
religiosa cristã. É conhecida nesta villa uma das primeiras 
basílicas cristãs da Lusitânia. 

A quantidade material arqueológico visível à superfície é 
inferior ao espectável, tendo em conta o grande potencial 
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arqueológico e monumental que o sítio terá.   Como tal, 
qualquer obra e movimentação de solo deve ser 
acompanhada e aconselha-se a abertura de sondagens 
mecânicas de diagnóstico nos troços das infra-estruturas da 
Rede de Rega Secundária que se encontram projectados a 
Norte, área onde poderá estar localizada uma das necrópoles 
da villa. 

 

129 

Monte dos Arcos 
(Monte dos Arcos 1 e 2) 

Villa 

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

510 

André Carneiro (Oral); 
LOPES (2003), 95; 
Câmara Municipal de Beja 

Na AI do Projecto 

Segundo informação cedida pelo Dr. André Carneiro, o Monte 
dos Arcos está situado em cima de um sítio romano, sendo 
uma zona sensível com pequenos pontos de povoamento até 
à ribeira, com estruturas visíveis e materiais de superfície. 

 "Junto ao Monte dos Arcos, na encosta sobranceira a um 
barranco, dispersos por uma área de cerca de 15000m2 
encontrámos abundantes materiais romanos de que se 
destacam T.S.S., T.S.H., T.S.Cl.A, C e D, paredes finas e 
fragmentos de ânforas. O monte hoje em completa ruína, é 
referido em vária documentação medieval e moderna com 
esta designação." (LOPES, 2003). 

O novo polígono a vermelho abrange as coordenadas 
fornecidas pela Câmara Municipal de Beja, referentes ao 
"Monte dos Arcos 1" e “Monte dos Arcos 2". 

253 

Fonte do Mouro 1 

Vestígios de Superfície 
Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

521 

LOPES, 2003, 47; 
Câmara Municipal de Beja 

Na AI do Projecto 

"Numa pequena plataforma sobrenceira ao Barranco da Fonte 
do Mouro, a norte da dita fonte, dispersos por uma área de 
cerca de 10.000m2, encontrámos grandes quantidades de 
material cerâmico romano do qual se destacam materiais de 
construção, fragmentos de dolia, ânfora, T.S.I., T.S.S., T.S.H., 
T.S.C1. A, C e D e um friso em mármore." (LOPES, 2003. p. 
19-20). 

Área não prospectada. 

254 

Horta do Cano 

Villa  

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

521 

LOPES, 2003, 56; 
Câmara Municipal de Beja 

Na AI do Projecto 

"Numa ligeira encosta sobranceira ao Monte do Cano, 
dispersos por uma área de cerca de 10.000m2, encontraram-
se tegulae, cerâmica comum, ânforas, T.S.S., T.S.H., T.S.C1. 
A e D, paredes finas e vidros." (LOPES, 2003, p. 22). 

Área não prospectada. 

Deverá corresponder à Oc. 110 - Horta do Cano 1, sítio onde 
as fontes orais referiram ser usual aparecerem vestígios de 
época romana. 

255 

Monte da Chaminé 1 

Villa 

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

521 

Câmara Municipal de Beja 

Na AI do Projecto 

Os dados fornecidos não contêm descrição da ocorrência. 

Área não prospectada que poderá corresponder à Oc. 115, 
onde não foram identificados vestígios arqueológicos. 
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256 

Herdade da Figueirinha 
1 

Vestígios de Superfície 

Moderno 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

510 

Câmara Municipal de Beja 

Na AI do Projecto 

Os dados fornecidos não contêm descrição da ocorrência. 

Área não prospectada, não se tendo identificado vestígios 
arqueológicos no corredor da Rede Secundária que se 
encontra imediatamente a NO. 

257 

Monte da Fuzeira 1 

Alcaria  

Romano; Idade Média 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

510 

Câmara Municipal de Beja 

Na AI do Projecto 

Os dados fornecidos não contêm descrição da ocorrência. 

Área não prospectada. 

258 

Horta do Monte 
Barbosa 

Vestígios Diversos  

Indeterminado 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

510 

Câmara Municipal de Beja 

Na AI do Projecto 

Os dados fornecidos não contêm descrição da ocorrência. 

Não se identificaram vestígios arqueológicos na área das 
coordenadas, aquando dos trabalhos de prospecção. 

259 

Monte de São Luís 8 

Mancha de Ocupação  

Indeterminado 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

511 

Câmara Municipal de Beja 

Na AI do Buffer de 200m. 

Os dados fornecidos não contêm descrição da ocorrência. 

Não se identificaram vestígios arqueológicos na área das 
coordenadas, aquando dos trabalhos de prospecção. 

260 

Monte dos Arcos 4 

Mancha de Ocupação  

Paleolítico 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

510 

Câmara Municipal de Beja 

Na AI do Projecto 

Os dados fornecidos não contêm descrição da ocorrência. 

Não se identificaram vestígios arqueológicos na área das 
coordenadas, aquando dos trabalhos de prospecção. 

 

 

261 

Monte dos Arcos 3 

Mancha de Ocupação  

Paleolítico; 
Indeterminado 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

510 

Câmara Municipal de Beja 

Na AI do Projecto 

Os dados fornecidos não contêm descrição da ocorrência. 

Não se identificaram vestígios arqueológicos na área das 
coordenadas, aquando dos trabalhos de prospecção. 
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262 

Monte Silva 2 

Vestígios Diversos  

Moderno; 
Indeterminado 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

510 

Câmara Municipal de Beja 

Na AI do Projecto 

Os dados fornecidos não contêm descrição da ocorrência. 

Área não prospectada. 

263 

Montinho da Horta 

Villa  

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

521 

LOPES, 2003, 89; 
Câmara Municipal de Beja 

Na AI do Buffer de 200m. 

"Na margem esquerda do barranco do Carvalhal, entre o 
barranco e a Quinta do Caldeireiro, dispersos por uma área de 
cerca de 12.000m2, encontraram-se abundantes vestígios de 
uma villa romana. Sigillatas Itálica, sudgálica, clara A, C e D, 
abundantes cerâmicas comuns, tesselae e ânforas. No 
barranco encontra-se um tambor de coluna e mais duas 
grandes pedras em mármore; num amontoado de materiais e 
pedras encontra-se uma base de coluna. Junto ao edifício do 
monte, encontra-se uma pedra de mármore onde são visíveis 
os buracos dos fórceps. Esta pedra é apenas um fragmento e 
teria tido uma inscrição monumental de que apenas é visível 
um N ou M com 35cm de altura. Um aqueduto que nos foi 
referido por habitantes da zona é perfeitamente visível na 
fotografia aérea e tem origem numa nascente onde se inicia o 
barranco do Carvalhal." (LOPES, 2003, p.29). 

Não se identificaram vestígios arqueológicos na área das 
coordenadas, aquando dos trabalhos de prospecção. 

264 

Montinho da Cardeira 1 

Habitat  

Medieval Islâmico 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

521 

Câmara Municipal de Beja 

Na AI do Projecto 

Os dados fornecidos não contêm descrição da ocorrência. 

Área não prospectada. 

265 

Monte da Fonte da 
Areia 1 

Villa  

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

521 

LOPES, 2003, 103; 
Câmara Municipal de 
Beja; EIA IP8, 2010, 6 

Na AI do Projecto 

"Em torno do Monte da Fonte da Areia de Baixo, mais 
abundantes na área plana que se situa em frente à entrada do 
monte (em ruína), encontram-se materiais cerâmicos de 
construção e cerâmicas da época romana, dispersos por uma 
área de cerca de 20.000m2. Destacam-se entre estes, 
abundantes fragmentos de ânforas, sigillatas itálicas, 
sudgálicas, hispânicas e claras A, C e D, dolia e dois 
fragmentos de Late Roman C. Dispersos em torno do monte 
encontram-se numerosos fragmentos de opus signinum e 
placas de mármore. Nas traseiras do monte encontram-se à 
superfície vários muros." (LOPES, 12003, p. 32). 

"Os trabalhos de campo verificaram a presença de diversos 
vestígios nesta área, ainda que não tenha sido possível 
delimitar a área de dispersão dos referidos vestígios pois os 
mesmos estão em alguns terrenos cultivados e vedados." 
(EIA IP8, 2003, 6).  
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Na planta de património cultural do EIA IP8 é identificada uma 
mancha de dispersão, contudo as coordenadas fornecidas na 
ficha de sítio não coincidem com estas, adoptando-se aqui as 
coordenadas fornecidas pelo EIA IP8 que coincidem com as 
fornecidas por LOPES, 2003. 

Não se identificaram vestígios arqueológicos na área das 
coordenadas. 

266 

Monte da Fonte da 
Areia 2 

Casal Rústico  

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

521 

Câmara Municipal de 
Beja; EIA IP8, 2010, 13 

Na AI do Projecto 

"Sítio inventariado e caracterizado pelo Gabinete de 
Arqueologia da Câmara Municipal de Beja. Foi possível 
verificar a presença de alguns vestígios cerâmicos, 
nomeadamente cerâmica comum, cerâmica de construção e 
ânforas, com uma dispersão não definida, dado alguns 
terrenos estarem muito alterados e revolvidos por trabalhos de 
lavoura. Os vestígios são caracterizados como tendo a 
tipologia de Casal Rústico e a cronologia Romana." (EIA IP8, 
2010, 13). 

Não se identificaram vestígios arqueológicos na área das 
coordenadas. 

267 

Monte da Fonte da 
Areia 3 

Vestígios de Superfície  

Indeterminado 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

521 

Câmara Municipal de 
Beja; EIA IP8, 2010, 14 

Na AI do Projecto 

"Sítio inventariado e caracterizado pelo Gabinete de 
Arqueologia da Câmara Municipal de Beja. Tal como no caso 
anterior, foi possível verificar a presença de alguns vestígios 
cerâmicos, se bem que não se consiga aferir a cronologia dos 
mesmos. A pouca densidade dos vestígios, bem como a 
deterioração dos mesmos, não permitem aferir com 
segurança a cronologia." (EIA IP8, 2010, 14). 

Não se identificaram vestígios arqueológicos na área das 
coordenadas, aquando dos trabalhos de prospecção. 

268 

Monte da Pelingreza 1 

Achado(s) Isolado(s)  

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

521 

Câmara Municipal de Beja 

Na AI do Projecto 

Os dados fornecidos não contêm descrição da ocorrência. 

Não se identificaram vestígios arqueológicos na área das 
coordenadas, aquando dos trabalhos de prospecção. 

269 

Monte do Carrasco 1 

Villa 

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

521 

LOPES, 2003, 96; EIA 
IP8, 2010, 7 

Na ZE do Projecto 

"Numa pequena encosta sobranceira ao Barranco de Vila 
Lobos e ao Barranco dos Casteleiros, dispersos por uma área 
de cerca de 20.000m2 encontram-se abundantes materiais 
cerâmicos de construção, placas de mármore de 
revestimento, opus signinum, T.S.I., T.S.S., T.S.H., T.S.C1. A, 
C e D, paredes finas, ânforas, dolia e variadas cerâmicas 
comuns. No Monte do Carrasco foi-nos, de forma discreta, 
proposta a compra de pedras com inscrições. Naturalmente, 
nunca vimos as inscrições." (LOPES, 2003, pp. 30-31). 

"Os trabalhos de campo verificaram a presença de diversos 
vestígios nesta área muito vasta. Foi possível verificar a 
presença abundante de tegulae e de pedra calcária miúda, 
que não tem paralelos regionais." (EIA IP8, 2010, 7). 
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Na planta de património cultural do EIA IP8 é identificada uma 
mancha de dispersão, contudo as coordenadas fornecidas na 
ficha de sítio não coincidem com estas, adoptando-se aqui as 
coordenadas fornecidas pelo EIA IP8 que coincidem com as 
fornecidas por LOPES, 2003. 

270 

Monte do Carrasco 2 

Indeterminado  

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

521 

LOPES, 2003, 97; EIA 
IP8, 2010, 8 

Na ZE do Projecto 

"Situado no topo de uma encosta separada de Carrasco 1 por 
uma linha de água, encontrámos tegulae, cerâmica comum e 
alguns fragmentos de pregos muito oxidados, misturados com 
blocos de pedra calcária (inexistente na área). Vimos 
igualmente, aparecendo por entre as raízes descarnadas de 
uma velha oliveira, uma pequena estrutura, aparentemente de 
secção rectangular." (LOPES, 2003, p.31). 

"O trabalho de campo verificou a presença de diversos 
vestígios, essencialmente cerâmicos, de construção e 
comum." (EIA IP8, 2010, 8). 

Na planta de património cultural do EIA IP8 é identificada uma 
mancha de dispersão, contudo as coordenadas fornecidas na 
ficha de sítio não coincidem com estas, adoptando-se aqui as 
coordenadas fornecidas pelo EIA IP8 que coincidem com as 
fornecidas por LOPES, 2003. 

271 

Valdagueirinho 
(Valdagueiro) 

Villa 

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

521 

LOPES, 2003, 44; EIA 
IP8, 2010, 9 

Na AI do Projecto 

"Indicado por Abel Viana, em diversas notas,, como um 
topónimo onde se encontraram vestígios da época romana. 
Não sabemos se se trata de uma estação independente ou de 
qualquer uma das encontradas na área. Lagarinho está 
mesmo ao lado. Documento medieval fala de uma 
canalização antiga em Valdagueiro." (LOPES, 2003, p. 19). 

"Os trabalhos de campo permitiram verificar em alguns 
terrenos a presença de alguns vestígios cerâmicos muito 
deteriorados e rolados, que se podem caracterizar como 
sendo romanos pela análise macroscópica das suas pastas. 
Os vestígios apresentam-se muito dispersos." (EIA IP8, 2010, 
9). 

Área não prospectada. 

272 

Ermida do Monte da 
Carocha 

Ermida / Capela  

Indeterminado 

Arquitectónico 

Não tem 

Indeterminado 

510 

EIA IP8, 2010, 18 

Na AI do Projecto 

"No decurso dos trabalhos de campo, inventariou-se uma 
ermida adossada às estruturas habitacionais e agrícolas do 
Monte e Quinta da Carocha. Trata-se de um elemento 
religioso, com razoável estado de conservação exterior 
(encontrava-se fechada), e alguma monumentalidade, 
desconhecendo-se a sua cronologia. Situa-se numa área 
marcadamente agrícola, e corresponde a um elemento 
destacado no conjunto da Quinta da Carocha, demonstrando 
a importância que a mesma terá tido aquando da sua 
construção." (EIA IP8, 2010, 18). 

Património construído habitado, motivo pelo qual não se 
incluiu como ocorrência no EIA. 

 




