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Abreviaturas 
 
 
AE Área de Estudo 
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CMP Carta Militar de Portugal 
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M Metro 
Nº Número 
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1. Situação de Referência 

1.1. INTRODUÇÃO 

O Projecto de ampliação da Pedreira do “Monte da Serra” tem por objectivo a exploração de 

inertes para britagem, designadamente diorito, com utilização para a construção civil e obras 

públicas, sendo proprietária a empresa Serrabritas, Lda. 

A área de incidência do Projecto (AI) situa-se na Herdade Monte da Serra, freguesia de 

Peroguarda, concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja (Fig. 1), abrangendo um sector em 

laboração, com áreas de extracção e de transformação. 

Para o desenvolvimento do Projecto foi considerada uma área de 100 hectares, dos quais apenas 

64 hectares serão afectos à actividade através de duas zonas de extracção (Área A e Área B – 

Figura 1). Estas zonas encontram-se separadas por uma conduta adutora de água, propriedade 

da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, o que implica a existência 

de uma faixa de defesa com 200 m para cada lado onde não poderá haver extracção de rocha. 

Nesta faixa, com 36 hectares, serão localizadas as instalações de apoio, duas unidades de 

britagem e o stock dos aglomerados obtidos. 

A AI tem acesso directo pela IP8, encontrando-se os acessos internos já executados. 

A AI está inserida nos Gabros de Beja (gabros e anortositos cumulados), do Paleozóico Devónico 

Superior (CGP, 1987-88, Folha 8). 

O layout fornecido pelo cliente indica a localização da AI do Projecto, em extracto da CMP na 

escala 1:25.000 (Fig 1 ). No sentido de auxiliar a avaliação do descritor Património Cultural foi 

utilizada fotografia aérea extraída do Google Earth. (Fig. 3). 

1.2. METODOLOGIA  

Como âmbito de caracterização do descritor Património consideraram-se achados (isolados ou 

dispersos), construções, monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios - toponímicos, 

topográficos ou de outro tipo -, de natureza arqueológica, arquitectónica e etnológica, 

independentemente do seu estatuto de protecção ou valor cultural. Estes dados são 

denominados, de forma abreviada, como ocorrências. 

A metodologia seguida teve como guia a Circular do Instituto Português de Arqueologia de 10 de 

Setembro de 2004 sobre os “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em 

Estudos de Impacte Ambiental”. 
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Figura 1: Localização da Área de Incidência Directa  do Projecto sobre extracto da Carta Militar de Port ugal. 
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A área de estudo do Descritor (AE) é o conjunto territorial formado pela área de incidência (AI) do 

Projecto e por uma zona envolvente (ZE). A AI (directa e indirecta) corresponde à mancha 

delimitada na cartografia do Projecto e é objecto de pesquisa documental e prospecção 

sistemática. A ZE é uma faixa envolvente da AI com pelo menos 1 km de largura. 

A caracterização do descritor Património foi constituída com base numa pesquisa documental, 

aplicada à AE do Descritor, e na prospecção sistemática da AI do Projecto.  

As ocorrências localizadas na ZE do Projecto têm como finalidade caracterizar o potencial cultural 

da AI, pelo que, não sendo sujeitas a reconhecimento apenas se utilizaram as descrições obtidas 

nas fontes consultadas. 

As ocorrências identificadas na Pesquisa Documental estão caracterizadas de forma resumida no 

Quadro 2 e com maior detalhe no Anexo 1 . As ocorrências identificadas no Trabalho de Campo 

encontram-se também caracterizadas de forma resumida no Quadro 2 e em pormenor no Anexo 

2. 

O zonamento da AI (visibilidade do solo) encontra-se cartografado na Fig. 3  e descrito no Anexo 

3. 

Os Nº de referência utilizados nos quadros correspondem às localizações cartografadas nas 

Figuras 2 e 3. 

1.3. PESQUISA DOCUMENTAL  

No âmbito do trabalho realizou-se uma pesquisa documental prévia de modo a tomar 

conhecimento do potencial cultural da AI. De modo a evidenciar esse potencial arqueológico, a 

pesquisa documental abrangeu uma área envolvente até cerca de 1Km de distância.  

As fontes de informação utilizadas incluíram bibliografia arqueológica, o Plano Director Municipal 

de Ferreira do Alentejo (PDM), Relatórios de Estudos de Impacte Ambiental que abrangem a Área 

de Estudo, as bases de dados de organismos públicos com tutela sobre o Património, 

nomeadamente o Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), a 

cartografia geológica (CGP), a cartografia militar (CMP) e a autarquia local. 

O PDM de Ferreira do Alentejo não assinala ocorrências na AE. 

A base de dados do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) 

assinala cinco ocorrências na ZE do projecto (Oc. 3, 7, 8, 9 e 10). 



RELATÓRIO SOBRE O DESCRITOR PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO E 
ETNOGRÁFICO 
 

 SERRABRITAS, LDA. 

 

 
  4 

Solicitaram-se informações à Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, tendo sido prontamente 

fornecidas todas as informações em posse da autarquia, por intermédio da Dra. Sara Ramos, 

Arqueóloga da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, investigadora que tem vindo a realizar 

trabalhos arqueológicos no âmbito da Carta Arqueológica de Ferreira do Alentejo, tendo-se obtido 

dados relativos a sete ocorrências (Oc. 3, 4, 5, 6, 7, 16 e 17). 

Do relatório referente à Reformulação do Relatório sobre a Avaliação do Descritor Património 

Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico do Estudo de Impacte Ambiental do Bloco de Rega do 

Pisão (Beja, Ferreira do Alentejo), 2005, extraíram-se quatro novas ocorrências (Oc. 12, 13, 14 e 

15). 

No Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução da IP8 – Ferreira do Alentejo / 

Beja (Nó de S. Brissos), 2005, não se obtiveram novas ocorrências, ainda que neste surjam 

informações relativas a cinco ocorrências atrás referidas (Oc. 3, 4, 5, 6 e 7). 

A Carta Militar de Portugal assinala um moinho de vento na ZE do Projecto (Oc. 11). 

Nesta fase não se identificaram ocorrências de natureza arqueológica na AI. 

Na AE não se encontram referenciados imóveis classificados ou em vias de classificação. 

Deste modo, a definição da situação actual da área interessada directamente pelo projecto (AI) 

não contempla ocorrências de interesse cultural, constando na sua zona envolvente (ZE) quinze 

ocorrências maioritariamente de interesse arqueológico (Fig. 2). 

No Quadro 1 apresenta-se um resumo das fontes documentais consultadas no âmbito da 

pesquisa documental. 

Quadro 1: Síntese da Pesquisa Documental. 

Fontes de informação  Resultados  
 Lista de imóveis 

classificados  
(IGESPAR) 

Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE. 

Bases de dados de 
sítios arqueológicos  
(IGESPAR) 

Não contempla ocorrências de interesse cultural na AI. 
Na ZE encontram-se identificadas cinco ocorrências (Oc. 3, 7, 8, 9 e 10). 

Inventário do 
Património 
Arquitectónico  
(DGEMN) 

Não contempla ocorrências de interesse cultural na AE. 

Instrumentos de 
planeamento Plano Director Municipal : não contempla ocorrências de interesse cultural na AE. 
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Fontes de informação  Resultados  
 

Relatórios 

Reformulação do Relatório sobre a Avaliação do Desc ritor Património 
Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico do Estudo  de Impacte Ambiental 
do Bloco de Rega do Pisão  (Beja, Ferreira do Alentejo), 2005, identifica quatro 
ocorrências na ZE (Oc. 12, 13, 14 e 15). 
 
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução da IP8 – 
Ferreira do Alentejo / Beja  (Nó de S. Brissos), 2005, não se obtiveram novas 
ocorrências, ainda que neste surjam informações relativas a cinco ocorrências (Oc. 
3, 4, 5, 6 e 7). 

Cartografia 

Carta Geológica de Portugal  (CGP): não contempla ocorrências de interesse 
cultural na AE. 
 
Carta Militar de Portugal  (CMP): assinala um moinho de vento na ZE do Projecto 
(Oc. 11). 

Bibliografia A bibliografia consultada não acrescenta novos dados referentes à AE para além 
dos já referidos. 

Contactos com 
instituições 

Solicitou-se aos Serviços Centrais do IGESPAR Lisboa, listagem de sítios 
arqueológicos geo-referenciados conhecidos na AE tendo sido fornecida a 
localização relativa às Oc. 3, 7, 8, 9 e 10. 
 
Foi enviado pedido de informações à Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, 
tendo sido prontamente fornecidas todas as informações em posse da autarquia, 
por intermédio da Dra. Sara Ramos, Arqueóloga da Câmara Municipal de Ferreira 
do Alentejo, investigadora que tem vindo a realizar trabalhos arqueológicos no 
âmbito da Carta Arqueológica de Ferreira do Alentejo, tendo-se obtido dados 
relativos a sete ocorrências (Oc. 3, 4, 5, 6, 7, 16 e 17). 

1.4. TRABALHO DE CAMPO  

O trabalho de campo decorreu em Fevereiro de 2011 e teve como objectivo a prospecção 

sistemática da AI do Projecto. 

A AI situa-se numa área de exploração de diorito, com cotas entre 160 m e 230 m de altitude. 

Como base de trabalho foi utilizada cartografia militar à escala 1: 25 000 e fotografia aérea 

adequadas ao objectivos desta avaliação. 

Os trabalhos de campo foram realizados por dois prospectores, em condições climáticas 

adequadas. Contudo, as zonas preservadas da AI encontram-se em geral ocupadas por coberto 

herbáceo e arbustivo densos inviabilizando uma adequada observação do solo. 

No âmbito do trabalho de campo identificaram-se duas ocorrências de interesse cultural na AI 

(Fig. 2). 

Oc. 1. Alto das Figueiras 1, marco de propriedade (?). Trata-se de um bloco em gabro (?) 

aparelhado estreitando numa das extremidades, cuja face visível se encontra partida. Poderá 
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tratar-se de um marco de propriedade dado encontrar-se numa extrema da propriedade. Está 

tombado e semi-enterrado no solo. Não foi possível observar a face oposta, oculta no solo. 

Todavia, não é de desprezar a possibilidade de se tratar de uma pequena estela cuja forma 

sugere uma forma humana (tronco, ombros e cabeça humana). 
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Figura 2: Localização da Área de Incidência e das o corrências sobre extracto da Carta Militar de Portu gal. 
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Oc. 2. Alto das Figueiras 2, Mancha de Ocupação. Corresponde a um depósito de terra e pedras, 

possivelmente de uma pequena vala aberta poucos metros a Norte, que atravessa um carreiro 

pedestre existente. Contém frequentes fragmentos de imbrices e tegulae de época romana. Ainda 

que a visibilidade na área seja muito reduzida ou mesmo nula conseguem-se identificar 

fragmentos dispersos por uma área com cerca de 50m de diâmetro para Norte e para Este do 

depósito de terras, não se observando materiais para Sul desta nem para Oeste do referido 

carreiro. 

São visíveis diversas pequenas cavidades na área, correspondentes a hipotéticas sondagens 

geológicas 

O trabalho de campo foi zonado no que concerne às características da ocupação do terreno e de 

visibilidade do solo para a detecção de estruturas e materiais arqueológicos (Anexo 3 e Fig. 3). 

 
Figura 3: Zonamento sobre fotografia Aérea retirada  do Google Earth (Visibilidade do solo). 

Na área prospectada a visibilidade para detecção de materiais é maioritariamente reduzida. A 

visibilidade para detecção de estruturas pode considerar-se elevada a média. 

As áreas de exploração (zona A) localizam-se nas cotas mais elevadas, dividindo-se em duas 

áreas separadas: Área A, a Sul, encontra-se integralmente alterada pela construção de 

infraestruturas, frentes de exploração e depósitos de inertes; Área B, a Norte, encontra-se com a 
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descubra realizada. Fora da área de incidência, a Norte da área B existe uma pedreira em 

laboração. 

A AI é maioritariamente ocupada por terrenos baldios utilizados para pastoreio (zona B). Contêm 

coberto herbáceo em geral denso, manchas arbustivas e árvores muito dispersas. Na linha de 

água e na envolvente de charcas (duas) ocorre vegetação alta e muito densa. 

As extremidades NO e SE são ocupadas por terrenos com coberto herbáceo pouco denso, 

frequentes manchas arbustivas muito densas com visibilidade do solo nula para detecção de 

artefactos ao nível do solo e coberto arbóreo disperso (zona C), sendo composto por sobreiros na 

mancha a Norte e zambujeiros na mancha a Sul. Em ambas as manchas são visíveis cavidades 

originadas por sondagens geológicas ou antigas explorações. 

O lado Este da AI abrange um olival jovem com terrenos cobertos por coberto herbáceo baixo 

(zona D). 

Paralelamente ao IP8 existe uma estreita faixa de terreno com coberto herbáceo alto e muito 

denso, contendo manchas arbóreas (eucalipto e árvores de frutos abandonadas) na faixa a Oeste 

(zona E) e frequentes detritos na mancha a Este (zona F). 

Tendo em consideração as condições de visibilidade do solo é prudente considerar a possibilidade 

de existirem vestígios arqueológicos ao nível do solo ocultos pela vegetação. 

Quadro 2: Situação de Referência do Descritor Patrimó nio Cultural. 

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 

 

1  Marco de Propriedade(?) 
Alto das Figueiras 1 

 ? Ind         Ind 

 

2  Mancha de Ocupação 
Alto das Figueiras 2 

 Ind        ER   

 

 3 Vestígios Diversos 
Fonte de Farias 

    Ind     ER   

 

 4 Barragem, Barragem 1 
do Barranco dos Lagos 

    4     ER   

 

 5 Barragem, Barragem 2 
do Barranco dos Lagos 

    4     ER   

 

 6 Vestígios Diversos 
Barranco dos Lagos 

    Ind     ER   

 

 7 Barragem 
Barranco dos Lagos 

    4     ER   

 

 8 Achado(s) Isolado(s) 
Monte do Marquês 2 

    1     ER   
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 9 Habitat 
Monte dos Lagos 

    Ind      O  

 

 10 Habitat 
Monte do Marquês 3 

    Ind     ER M;O
;C 

 

 

 11 Moinho de Vento 
Moinho do Mira 

     3      Ind 

 

 12 Habitat?, Meroiços 
(vértice geodésico) 4 

    Ind     ER   

 

 13 Habitat?, Meroiços 
(vértice geodésico) 3 

    Ind     ER   

 

 14 Indeterminado, Meroiços 
(vértice geodésico) 2 

    Ind     ER   

 

 15 Habitat?, Meroiços 
(vértice geodésico)/ 
Meroiços 1 

    Ind     ER   

 

 16 Azenha, Azenha do 
Barranco de Farias 

     3     O-C  

 

 17 Laje Sepulcral 
Ribeira de Baixo 

     1     O-C  

 
LEGENDA 
 
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 ou as condições de acesso não permitem 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 (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. 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   
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Figura 4: Planta de Exploração e Ocorrências. 
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2. Avaliação de Impactes 

A Situação de Referência do descritor Património Cultural foi actualizada com base numa 

pesquisa documental e em trabalho de campo, tendo-se registado dezassete ocorrências de 

interesse cultural (Oc. 1 a 17) na AE do Projecto. 

Em casos, como o presente, de projectos de ampliação de pedreiras não existe Fase de 

Preparação, uma vez que já se encontram instaladas as infraestruturas industriais. 

Deste modo, identificam-se, seguidamente, as acções que são passíveis de gerar impacte 

negativo (directo ou indirecto) sobre as ocorrências de interesse cultural, no decurso da Fase de 

Exploração: 

A. Acções preparatórias da lavra: descubra do terreno (desmatação e remoção da camada 

vegetal); desmonte de construções; circulação de máquinas. 

B. Actividade extractiva: escavação no substrato geológico; depósito de inertes; circulação de 

máquinas. 

Consideram-se relevantes na Fase de Desactivação do Projecto, que ocorrerá após o fim da lavra, 

as operações de desmantelamento das infraestruturas industriais, remoção de depósitos de terras 

vegetais e de inertes. 

A quantificação da magnitude teve em conta os dois seguintes factores: o grau de incidência e 

proximidade da acção impactante sobre a ocorrência cultural; o valor cultural intrínseco da 

ocorrência sujeita a impacte. 

Com base nos dados obtidos foi possível constatar que o Projecto de exploração da pedreira 

interfere com algumas ocorrências identificadas. Contudo, considera-se que estas situações não 

inviabilizam o projecto desde que sejam executadas as medidas de minimização propostas. 

Para as ocorrências localizadas na ZE obtidas no âmbito da pesquisa documental, com a 

numeração de 3 a 6, não se identificaram impactes que possam decorrer do projecto em 

consideração. 

No Quadro 3  caracterizam-se os impactes reconhecidos sobre as ocorrências culturais 

identificadas na Situação de Referência. 
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2.1. Fase de exploração 

No caso da Oc. 1 (Alto das Figueiras 1) dado se encontrar em posição contígua a uma área em 

laboração, onde não se prevê que incida a ampliação, não se identificaram impactes negativos 

nesta fase. Contudo poderá ser afectada, ou oculta, por outras actividades (ex. eventual 

instalação de vedação metálica; despejos). 

A Oc. 2 (Alto das Figueiras 2) corresponde a uma mancha de materiais de superfície de época 

romana. Para esta zona encontra-se previsto o depósito de terras vegetais pelo que é certo que 

irão ocorrer impactes directos, negativos, de elevada magnitude, associados à descubra do 

terreno, mediante desmatação e remoção da camada vegetal, para instalação do referido 

depósito, bem como a circulação de máquinas e viaturas. 

2.2. Fase de desactivação 

Neste momento devem considerar-se indeterminados os impactes nas as Oc. 1 e 2, que terão 

lugar nesta fase, associados, por exemplo, ao arranjo paisagístico e à remoção de depósitos, uma 

vez que ainda desconhecemos os resultados da execução das medidas propostas para a fase de 

exploração. 

Quadro 3: Avaliação de Impactes do Descritor Patrimó nio. 

Referência 
Tipologia 

Inserção no 
projecto 

 
AI = Área de 
incidência do 

Projecto; 
ZE = Zona 

envolvente do 
Projecto 

Caracterização de impactes 
 

Fase (Fa): 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  

 
1. Marco de Propriedade (?) AI  E D  -  B? M? E?  P   PP P   
Alto das Figueiras 1   D             I 

 
2. Mancha de Ocupação AI  E D  -    E  P   C  
Alto das Figueiras 2   D             I 

 
3 a 17. Diversos  ZE E             N 
Diversos   D             N 
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Critérios utilizados na qualificação dos parâmetros  de caracterização de impactes no Descritor Patrimón io  (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 im provável):  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. 
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3. Medidas de Minimização 

Com base na Situação de Referência do descritor Património e na Avaliação de Impactes, 

recomenda-se a aplicação das medidas gerais e as medidas específicas (Quadro 4 ), a seguir 

indicadas. 

Como medidas de âmbito geral devem ser adoptadas as seguintes: 

Medida 1. Acompanhamento integral e contínuo, por um arqueólogo, dos trabalhos que envolvam 

o remeximento e escavação a nível do solo e subsolo (desmatação, decapagem e escavação), 

com efeito preventivo em relação à afectação de vestígios arqueológicos incógnitos. 

Medida 2. Estabelecimento de um Plano de Monitorização da lavra. 

Medida 3. De acordo com o quadro legal vigente, o proprietário ou o responsável pela exploração 

deverá obrigatoriamente comunicar ao IGESPAR – Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico o, eventual, aparecimento de vestígios arqueológicos, devendo 

fazê-lo de imediato, no sentido de serem accionados os mecanismos de avaliação do seu 

interesse patrimonial.  

O Projecto e a sua execução devem ter como referência as medidas de minimização de âmbito 

geral supra definidas e as seguintes medidas de minimização específicas, que estão resumidas no 

Quadro 4. 

No Quadro 5 definem-se as medidas-tipo relevantes neste descritor, embora apenas algumas 

sejam aplicáveis ao projecto vertente. 

3.1. Fase de exploração 

Como medida preventiva deve analisar-se a Ocorrência 1 (Alto das Figueiras 1), erguendo o bloco 

afim de observar a face oculta, eliminar dúvidas quanto à tipologia e função e completar a sua 

descrição caso se justifique (Medida 4). 

Este trabalho deverá ser realizado por um arqueólogo. Caso se constate tratar-se de uma peça 

com interesse arqueológico deverá ser recolhida e realizada sondagem manual afim de identificar 

a existência de estrutura associada. 

A Ocorrência 2 (Alto das Figueiras 2) deve ser sinalizada de modo permanente (Medida 5), de 

forma a garantir a sua conservação até à execução das medidas a seguintes.  
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Posteriormente, e em fase prévia à preparação do terreno para acolhimento de depósito, devem 

executar-se e sondagens manuais de diagnóstico (Medida 6), tendo como objectivo determinar o 

estado de conservação, tipologia, cronologia e dimensão dos vestígios arqueológicos identificados 

na Situação de Referência. 

Mediante os resultados obtidos e o valor cultural dos vestígios arqueológicos deve prever-se as 

duas seguintes situações (Medida 7): 

a) caso se identifiquem vestígios arqueológicos preservados com interesse cultural e científico 

médio ou elevado deverá ajustar-se a localização dos depósitos de terra vegetal e dos acessos 

associados de modo a não afectar fisicamente o sítio arqueológico. Para tal deverá vedar-se a 

área com uma zona de protecção de 20m; 

b) caso não se identifiquem vestígios arqueológicos preservados ou o interesse cultural e 

científico seja baixo deverá cobrir-se a área com geotextil e uma camada de areia, de modo a 

preservar o sítio arqueológico e permitir um mais fácil reconhecimento da sua posição aquando da 

fase de desactivação. Nesta situação deverá igualmente ajustar-se a localização dos acessos 

associados aos depósitos de terras vegetais de modo a não afectar fisicamente o sítio 

arqueológico.  

3.2. Fase de desactivação 

As medidas (8) a adoptar nesta fase devem basear-se nos resultados da execução das medidas 

propostas para a fase anterior. 

Quadro 4: Medidas de Minimização do Descritor Patrim ónio. 

INCIDÊNCIA FASE La 
Aj 

PC Pr Ac So
Es 

Co Si Rg Vi
Mo 

Va Ou NM 

 
Âmbito Geral Exploração    Ac 

(1) 
    Mo 

(2) 
 Ou 

(3) 
 

 Desactivação            NM 

 
1. Marco de 
Propriedade (?) 

Exploração           Ou 
(4) 

 

Alto das Figueiras 1 Desactivação           Ou  
(8) 

 

 
2. Mancha de 
Ocupação 

Exploração     So 
(6) 

 Si 
(5) 

   Ou 
(7) 

 

Alto das Figueiras 2 Desactivação           Ou 
(8) 
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3 a 17. Diversos Exploração            NM 

Diversos 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; 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. 
 
 

Quadro 5: Medidas de Minimização (conceitos). 

MEDIDA FASE DEFINIÇÃO 
 

Ajustamento do Projecto Projecto  Alteração da posição de partes do Projecto com o objectivo de anular um impacte 
negativo, certo ou previsível, sobre uma ocorrência. 

Prospecção (arqueológica) Exploração As partes do Projecto ou áreas funcionais (depósitos de terras, áreas de empréstimo, 
outras áreas) que se localizarem fora das zonas prospectadas no decurso desta 
avaliação deverão ser prospectadas antes do início da exploração. 

Escavações e sondagens 
arqueológicas 

Exploração Execução de sondagens e/ou escavações arqueológicas ou outros estudos destinadas 
a obter informação que permita determinar o estado de conservação, a funcionalidade 
e o interesse científico dos sítios e monumentos em causa. Os resultados dessas 
pesquisas aconselharão, ou não, a valorização dos respectivos sítios e a publicação 
dos resultados sob a forma de monografia devidamente ilustrada.  

Acompanhamento 
(arqueológico) 

Preparação Observação, por arqueólogo, das operações que impliquem a remoção e o 
revolvimento de solo (desmatação e decapagens superficiais em acções de 
preparação ou regularização do terreno) e a escavação no solo e subsolo. Os 
resultados deste acompanhamento podem determinar a adopção de medidas de 
minimização específicas (registo, sondagens, escavações arqueológicas, etc). Os 
achados móveis efectuados no decurso desta medida deverão ser colocados em 
depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

Conservação Exploração As ocorrências imóveis identificadas no decurso deste estudo ou que sejam 
reconhecidas durante a exploração devem, tanto quanto possível e em função do seu 
valor patrimonial, ser conservadas (mesmo que de forma passiva) de tal forma que 
não se degrade o seu estado de conservação actual. Esta medida pode concretizar-se 
na delimitação e sinalização de áreas de protecção às ocorrências a conservar. 

Registo (documental) Exploração Esta acção consiste na representação gráfica e fotográfica e na elaboração de 
memória descritiva (para memória futura) das ocorrências de interesse patrimonial que 
possam ser destruídas em consequência da execução do projecto ou sofrer danos 
decorrentes da proximidade em relação à frente obra. 

Sinalização Exploração Deverão ser sinalizadas todas as ocorrências de interesse patrimonial, passíveis de 
afectação, mesmo que indirecta. Pretende-se, desta forma, minorar ou evitar danos 
involuntários e garantir a conservação dessas ocorrências. 

Valorização Exploração A valorização patrimonial abrange um conjunto de medidas relacionadas com o 
estudo, a fruição pública (turístico-didáctica) e a conservação activa, in situ, das 
ocorrências de maior interesse patrimonial.  

Vigilância Exploração Vigilância regular do estado de conservação dos elementos de maior interesse 
patrimonial identificados na AI do projecto. A execução desta medida compete ao 
dono-da-obra, com obrigatoriedade de comunicação às entidades competentes dos 
efeitos negativos detectados. 

Monitorização Exploração Monitorização periódica do estado de conservação das principais ocorrências 
patrimoniais situadas na AI do projecto ou nos principais acessos. Esta medida deve 
ser executada por especialista independente (arqueólogo) contratado pelo dono-da-
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obra e obriga à apresentação de relatórios de visita à entidade de tutela sobre o 
património arqueológico. 
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4. Plano de Monitorização 

4.1. Fase de exploração 

Durante os trabalhos de prospecção realizados no âmbito do EIA identificaram-se vestígios 

arqueológicos numa área onde se encontram previstos depósitos de inertes 

A densidade do coberto vegetal inviabilizou uma correcta observação do solo, podendo existir 

vestígios arqueológicos ocultados por este, bem como áreas com estruturas negativas (escavadas 

nas camadas geológicas), situação que apenas é identificável quando se executarem trabalhos 

que revolvam o solo. 

Objectivos: 

A detecção de possíveis desrespeitos pelas medidas de minimização, monitorizar o estado de 

conservação da ocorrência 2 sobre a qual se identificaram impactes e a identificação de eventuais 

vestígios arqueológicos que possam surgir na área de intervenção. 

Actividades de monitorização: 

Parâmetros a monitorizar  

Frentes de exploração e áreas funcionais associadas. 

Área da Ocorrência 2. 

Locais de amostragem, leitura ou observação  

Toda a área de intervenção. 

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos necessá rios  

Acompanhamento dos trabalhos por um Arqueólogo, em particular dos trabalhos de desmatação e 

de descubra; 

Acções de formação do Responsável Técnico da pedreira, do encarregado da exploração e dos 

manobradores de máquinas, para que possam identificar a existência de elementos 

arqueológicos, durante a remoção da camada superficial ou em cavidades cársicas, bem como 

para que possam proteger e preservar os vestígios arqueológicos identificados.  
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Frequência de amostragem, leitura ou observação  

O arqueólogo responsável pela monitorização deverá deslocar-se à exploração com periodicidade 

anual. 

Duração do programa  

O programa deverá ser mantido durante as fases de funcionamento da pedreira. 

Critérios de avaliação de desempenho: 

(1) Não detecção de vestígios arqueológicos durante todas as fases de exploração, traduzindo-se 

no cumprimento dos objectivos estabelecidos; 

(2) Detecção atempada de vestígios de ocupação arqueológica e a sua preservação, a que 

corresponde a suplantação dos objectivos estabelecidos; 

(3) Destruição de vestígios arqueológicos a que corresponde o não cumprimento dos objectivos 

estabelecidos. 

Causas prováveis do desvio: 

i) (B) (C) Não detecção dos vestígios; 

ii) (B) (C) Detecção dos vestígios aquando da sua destruição; 

iii) (B) (C) Detecção de vestígios numa fase tardia. 

Medidas de gestão ambiental a adoptar em caso de de svio: 

i) Reforço da formação do encarregado, responsável técnico e manobradores, no sentido 

de melhor identificarem outros vestígios que possam vir a surgir; 

ii) Aumento da frequência de deslocação à exploração do Arqueólogo responsável. 

iii) Informar as entidades competentes, interrupção dos trabalhos de exploração, avaliação 

dos vestígios encontrados, propostas de acções a tomar para melhor identificação dos 

vestígios e ou para a sua protecção. 

 

                                                                                                                      Mário Monteiro 
                                                                                                                       Arqueólogo coordenador 
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ANEXO I 

OCORRÊNCIAS IDENTIFICADAS NA PESQUISA DOCUMENTAL 
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Nº de Referência 
Topónimo 
Tipologia 

Cronologia 
Categoria 

Estatuto (legal) 
Valor Cultural 
CMP Folha N.º 

Fonte de Informação 
Localização 

Ficha de Sítio 

Caracterização 

 

3 
Fonte de Farias 

Vestígios Diversos 

Romano 

Arqueológico 

 

Não tem 

Indeterminado 

509 

IGESPAR, CNS 21974; 
Carta Arqueologia de 
Ferreira do Alentejo (CAFA); 
EIA IP8, 2005. 

Na ZE do projecto 

Não tem 

"Na Base de Dados do IPA: Mancha de dispersão de 
materiais de cronologia romana, nomeadamente cerâmica de 
construção (tegulae e imbrices) e comum." (CAFA) 

4 
Barragem 1 do 
Barranco dos Lagos 

Barragem 

Romano 

Arqueológico 

 

Não tem 

Indeterminado 

509 

Carta Arqueologia de 
Ferreira do Alentejo (CAFA); 
EIA IP8, 2005. 

Na ZE do projecto 

Não tem 

"Muro em aparelho de pedra seca, perpendicular ao curso do 
barranco. Não se consegue ver a sua dimensão devido à 
densa vegetação que o cobre. Será, provavelmente, uma 
das estruturas pertencentes à barragem do período romano 
identificada em 1989." (CAFA) 

5 
Barragem 2 do 
Barranco dos Lagos 

Barragem 

Romano 

Arqueológico 

 

Não tem 

Indeterminado 

509 

Carta Arqueologia de 
Ferreira do Alentejo (CAFA); 
EIA IP8, 2005. 

Na ZE do projecto 

Não tem 

"Muito próximo do edifício do Monte dos Lagos. Muro em 
aparelho de pedra seca, com cerca de 1 metro de largura e 
comprimento indeterminado (vegetação densa). Está 
perpendicular ao curso do barranco. Será, provavelmente, 
uma das estruturas pertencentes à barragem do período 
romano identificada em 1989." (CAFA) 

6 
Barranco dos Lagos 

Vestígios Diversos 

Romano 

Arqueológico 

 

Não tem 

Indeterminado 

509 

Carta Arqueologia de 
Ferreira do Alentejo (CAFA); 
EIA IP8, 2005. 

Na ZE do projecto 

Não tem 

"Junto à margem do Barranco dos Lagos, entre o Monte dos 
Lagos e o Monte da Zambujeira, identificaram-se vestígios 
cerâmicos de época romana, tais como fragmentos de 
tegulla, lucerna, sigillata, tijolo e dolium. Os vestígios 
estendem-se por toda a margem do Barranco desde o Monte 
dos Lagos até à estrada em frente à entrada do Monte da 
Zambujeira. Podem ser, tanto os vestígios cerâmicos como 
as barragens, relacionados com o grande complexo agrícola 
da época romana identificado na Herdade da Zambujeira." 
(CAFA) 

7 
Barranco dos Lagos 

Barragem 

Romano 

Arqueológico 

 

Não tem 

Indeterminado 

509 

IGESPAR, CNS 17233; 
Carta Arqueologia de 
Ferreira do Alentejo (CAFA); 
EIA IP8, 2005. 

Na ZE do projecto 

Não tem 

"Na Base de Dados do IPA: É conhecido popularmente como 
Horta do Choca. Detectaram-se estruturas pertencentes 
provavelmente a uma Barragem do período romano. Esta 
estrutura localiza-se na área, onde está prevista a 
construção de uma nova barragem de irrigação." (CAFA) 
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8 
Monte do Marquês 2 

Achado(s) Isolado(s) 

Neolítico 

Arqueológico 

 

Não tem 

Indeterminado 

509 

IGESPAR, CNS 21977 

Na ZE do projecto 

Não tem 

"Fragmento de dormente de mó manual. O achado 
encontrou-se junto a um cruzamento de caminhos no topo de 
uma elevação aplanada sobranceira à Fonte do Freixo." 
(IGESPAR) 

9 
Monte dos Lagos 

Habitat 

Moderno 

Arqueológico 

 

Não tem 

Indeterminado 

509 

IGESPAR, CNS 28833 

Na ZE do projecto 

Não tem 

"Numa área de aproximadamente 2ha, essencialmente em 
zona lavrada, onde a observação para o solo é mais fácil, 
regista-se uma dispersão homogénea de material. O material 
observado aponta para uma cronologia moderna ou 
eventualmente contemporânea." (IGESPAR) 

10 
Monte do Marquês 3 

Habitat 

Romano; Idade Média; 
Moderno; 
Contemporâneo 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

509 

IGESPAR, CNS 20506 

Na ZE do projecto 

Não tem 

"Dispersos por uma extensa área do topo de um cabeþo, são 
visíveis numerosos fragmentos de materiais de construção e 
de cerâmicas de uso doméstico, abrangendo uma vasta 
diacronia." (IGESPAR) 

11 
Moinho do Mira 

Moinho de Vento 

Indeterminado 

Arquitectónico; 
Etnológico 

Não tem 

Indeterminado 

509 

CMP 

Na ZE do projecto 

Não tem 

Moinho de vento assinalado na cartografia militar. A fonte 
consultada não contém descrição da ocorrência 

12 
Meroiços (vértice 
geodésico) 4 

Habitat? 

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

509 

EIA Pisão, 2005, 77 

Na ZE do projecto 

Não tem 

"Concentração de cerâmica de construção. Ocorrem muitos 
morouços, robustos, e conservando no seu interior elevado 
número de tégulas. Olival arado oferecendo boa visibilidade 
ao nível do solo. Na plataforma assinalada pelo vértice 
geodésico Meroiços parece verificar-se uma correlação entre 
maiores concentrações de cerâmica e solos de cor mais 
escura (acinzentada)." (EIA Pisão, 77). 

13 
Meroiços (vértice 
geodésico) 3 

Habitat? 

Romano 

Arqueológico 

Não tem 

Indeterminado 

509 

EIA Pisão, 2005, 76 

Na ZE do projecto 

Não tem 

"Concentração de cerâmica de construção, cerâmica comum 
e fragmentos de ânforas, numa área de cerca de 50m de 
raio, onde também ocorrem morouços resultantes da 
despedrega do solo. Olival, arado." (EIA Pisão, 76). 

14 
Meroiços (vértice 
geodésico) 2 

Indeterminado 

Romano 

Arqueológico  

Não tem 

Indeterminado 

509 

EIA Pisão, 2005, 75 

Na ZE do projecto 

Não tem 

"Concentração exclusiva de cerâmica comum, fina; pode ter 
correspondido a uma necrópole." (EIA Pisão, 75). 

15 
Meroiços (vértice 
geodésico)/ Meroiços 1  

Habitat? 

Romano 

Não tem 

Indeterminado 

509 

CMP 

EIA Pisão, 2005, 74 

“Dispersão de material de construção (tégulas e tijoleiras) e 
cerâmica comum (fragmentos de terra sigillata clara e outros) 
em estreita faixa com cerca de 50m de extensão na direcção 
Este-Oeste. Olival e terrenos limpos, arados, oferecendo boa 
visibilidade geral.” (EIA Pisão, 74). 
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Arqueológico  Não tem 

16 
Azenha do Barranco de 
Farias 

Azenha 

Moderno-
Contemporâneo  

Arquitectónico; 
Etnológico 

 

Não tem 

Indeterminado 

509 

Carta Arqueologia de 
Ferreira do Alentejo (CAFA) 

Na ZE do projecto 

Não tem 

“Junto à ponte do Barranco de Farias sobre a estrada 
Peroguarda-Beringel, a cerca de 100 metros da berma, 
existe a ruína de uma azenha. Trata-se de uma construção 
em tijolo e pedra, com a entrada virada a Sul. O seu interior 
apresenta 4 arcadas ao nível do chão que serviriam para os 
engenhos e para a passagem de água. A parede do lado 
Norte está muito destruída e quase a cair o que resta dela. 
Pelo derrube aí existente parece ter existido nesta parede 
um arco que se estendia para o exterior da estrutura. 
Poderia ter sido uma fonte?” (CAFA). 

17 
Canal do Barranco de 
Farias 

Canal (?) 

Moderno-
Contemporâneo  

Arquitectónico; 
Etnológico 

Não tem 

Indeterminado 

509 

Carta Arqueologia de 
Ferreira do Alentejo (CAFA) 

Na ZE do projecto 

Não tem 

“Perto da azenha do Barranco de Farias existe aquilo que 
parece ser um canal, que serve, nestas coordenadas, 
também de ponte. Fica num pequeno vale entre o terreno 
agrícola e o eucaliptal que acompanha parte do barranco. 
Deve estar relacionado com a azenha. Tem cerca de 5 
metros de comprimento.” (CAFA). 
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ANEXO II 

OCORRÊNCIAS CARACTERIZADAS EM TRABALHO DE CAMPO 
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Atributos  

 
Projecto. Nº = referência de inventário utilizada na cartografia, nos quadros e nas fichas de inventário. 
Data = corresponde à data de observação. Carta Militar de Portugal (CMP)  = nº da folha na escala 1:25.000. 
Altitude  = obtida a partir da CMP, em metros (m). 
Topónimo ou Designação = nome atribuído à ocorrência ou ao local onde se situa. 
Categoria = distinção entre arqueológico, arquitectónico, etnológico, construído e outros atributos complementares 
(hidráulico, civil, militar, artístico, viário, mineiro, industrial, etc). Tipologia  = tipo funcional de ocorrência, monumento ou 
sítio, segundo o theasaurus do Endovelico. 
Cronologia  = indica-se o período cronológico, idade ou época correspondente à ocorrência. A aplicação do sinal “?” 
significa indeterminação na atribuição cronológica. A indicação de vários períodos cronológicos separados por “,” tem 
significado cumulativo. 
Classificação  = imóvel classificado ou outro tipo de protecção, decorrente de planos de ordenamento, com 
condicionantes ao uso e alienação do imóvel. 
Valor cultural  = hierarquização do interesse patrimonial da ocorrência no conjunto do inventário de acordo com os 
seguintes 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. Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros factores 
impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das construções). 
Posição v. Projecto = indicam-se as relações de proximidade em relação ao projecto: AI (área de incidência) ou ZE 
(zona envolvente). 
Tipo de trabalho  = atributo baseado no theasaurus do Endovelico. 
Coordenadas Geográficas  = coordenadas rectangulares; UTM datum Europeu 1950 obtidas em campo com GPS; 
conversão para HAYFORD-GAUSS Militares datum Lisboa (ponto fictício) 
Distrito. Concelho. Freguesia.  Lugar = local habitado mais próximo. 
Proprietário = identificação do(s) proprietário(s). 
Uso do Solo, Ameaças  e Estado de conservação = atributos baseado no theasaurus do Endovelico. Estes atributos 
são apenas aplicáveis a bens imóveis ou a bens móveis de dimensão considerável ou que não foram recolhidos. 
Acesso. Morfologia do terreno  = indica a posição da ocorrência face à topografia do terreno (afloramento; encosta; 
cumeada; socalco; aluvião, terraço; planalto; planície; linha de água; escarpa; chã; vale; outros). 
Visibilidade para estruturas e artefactos : indicam-se os seguintes graus de visibilidade para detecção de estruturas e 
artefactos, elevada, média, reduzida e nula. 
Fontes de informação  = bibliografia, cartografia, manuscritos, informação oral, instrumento de planeamento, base de 
dados ou de outro tipo. Também se indica a fonte de informação utilizada quando não tem origem na CMP por 
aproximação espacial. 
Espólio recolhido  = indicação do tipo e quantidade de achados arqueológicos móveis recolhidos durante o trabalho de 
campo. 
Caracterização  = caracterização da ocorrência em termos de localização, características construtivas e materiais 
utilizados, dimensões e registo fotográfico. 
Avaliação de Impactes  = impactes identificados sobre a ocorrência. Caracterização de Impactes: 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). 
Medidas de Minimização  = medidas de minimização propostas. 

Responsável(eis)  = nome do(s) arqueólogo(s) responsável(eis) pela observação da ocorrência e elaboração da ficha 
de sítio. 
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OCORRÊNCIA 

 
Nº: 1 Data:  Fevereiro de 2011 Carta militar:  509 Altitude:  190m 

 
Topónimo:  Alto das Figueiras 1 

 
Coordenadas (UTM):  0585028 - 4213776 Coordenadas (Dlx):  208863,35 - 122116,58 

 
Categoria:  Etnológico (?) Concelho:  Ferreira do Alentejo 

 
Tipologia:  Marco de Propriedade (?) Freguesia:  Peroguarda 
 
Cronologia:  Indeterminado Lugar:  Peroguarda 
 
Classificação:  Inexistente Proprietários:  Serrabritas, Lda. 
 
Valor cultural:  Indeterminado Uso do solo:  Baldio-Pastoreio 
 
Posição v. projecto:  na AI Ameaças:  Pedreira 
 
Tipo de trabalho:  Prospecção Estado de conservação:  Regular 
 
Morfologia do terreno:  Encosta suave Visibilidade para estruturas:  Elevada 
 
Acesso:  IP8 Visibilidade para artefactos:  Reduzida 
 
Fonte de informação:  Não identificado 
 
Espólio recolhido:  Não foi recolhido espólio arqueológico 
 
Caracterização:  Bloco em gabro aparelhado estreitando numa das extremidades, cuja face visível se 
encontra partida. Poderá tratar-se de um marco de propriedade dado encontrar-se numa extrema da 
propriedade. Está tombado e semi-enterrado no solo não se tendo conseguido virá-lo 

Todavia, não é de desprezar a possibilidade de tratar-se de uma pequena estela cuja forma sugere um 
tronco, ombros e cabeça humana. 

 

 
Espessura visível: 100mm 
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Registo fotográfico:  

 
01. 

 
02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação de Impactes   Ti Na Ma Du Pr INI 
Preparação D - E P P  
Exploração      N 
Desactivação      N 

Medidas de Minimização: Erguer o bloco, observar a face oculta, confirmar a tipologia atribuída e propor 
as medidas de minimização mais adequadas. 

Responsável(eis): Mário Monteiro e João Carlos Caninas 
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OCORRÊNCIA 

 
Nº: 2 Data:  Fevereiro de 2011 Carta militar:  509 Altitude:  195m 

 
Topónimo:  Alto das Figueiras 2 

 
Coordenadas (UTM):  0585849 - 4213517 Coordenadas (Dlx):  209682,15 - 121849,84 

 
Categoria:  Arqueológico Concelho:  Ferreira do Alentejo 

 
Tipologia:  Mancha de ocupação Freguesia:  Peroguarda 
 
Cronologia:  Romano Lugar:  Peroguarda 
 
Classificação:  Inexistente Proprietários:  Serrabritas, Lda. 
 
Valor cultural:  Indeterminado Uso do solo:  Baldio-Pastoreio 
 
Posição v. projecto:  na AI Ameaças:  Pedreira 
 
Tipo de trabalho:  Prospecção Estado de conservação:  Indeterminado 
 
Morfologia do terreno:  Encosta suave Visibilidade para estruturas:  Média a Reduzida 
 
Acesso:  IP8 Visibilidade para artefactos:  Reduzida a Nula 
 
Fonte de informação:  Não identificado 
 
Espólio recolhido:  Não foi recolhido espólio arqueológico 
 
Caracterização:  Depósito de terra e pedras, possivelmente de uma pequena vala aberta escassos metros 
a Norte, atravessando um carreiro pedestre existente. Contém frequentes fragmentos de imbrices e tegulae 
de época romana. Ainda que a visibilidade na área seja muito reduzida ou mesmo nula conseguem-se 
identificar fragmentos dispersos por uma área com cerca de 50m de diâmetro para Norte e para Este da 
coordenada assinalada (no depósito), não se observando materiais para Sul desta nem para Oeste do 
referido carreiro. São visíveis diversas pequenas cavidades na área, originadas por antigas explorações ou 
por sondagens geológicas. 

 
Registo fotográfico:  

 

 03.     04. 
 



RELATÓRIO SOBRE O DESCRITOR PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO E 
ETNOGRÁFICO 
 

 SERRABRITAS, LDA. 

 

 
  

  05. 
 

 

 

 

 

Avaliação de Impactes   Ti Na Ma Du Pr INI 
Preparação D - E P P  
Exploração      N 
Desactivação      N 

Medidas de Minimização: Desmatação e execução de sondagens arqueológicas manuais. 

Responsável(eis): Mário Monteiro e João Carlos Caninas 
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ANEXO III 

ZONAMENTO DA PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA 
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Zona VE 
VA Caracterização e registo fotográfico 

 

zA N 

N 

Áreas associadas à extracção, designadamente, áreas artificializadas por construção, 
frentes de exploração e depósitos de inertes. 

área de Exploração A: integralmente alterada; 

 06 

Área de Exploração B: com descubra realizada (fora da área de incidência, a Norte 
desta área encontra-se uma pedreira em laboração). 

 07 

 

zB E 

M a R 

Terrenos baldios utilizados para pastoreio. Contêm coberto herbáceo em geral denso, 
manchas arbustivas e árvores muito dispersas. 

Na linha de água e envolvente de charcas (duas) ocorre vegetação alta e muito densa. 

 

 08          09 
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zC E a M 

E a N 

Terrenos com coberto herbáceo, frequentes manchas arbustivas muito densas com 
visibilidade do solo nula para detecção de artefactos ao nível do solo e coberto arbóreo 
disperso, sendo composto por sobreiros na mancha a Norte (fotografia 10) e zambujos 
na mancha a Sul (Fotografia 11). 

 

 10         11 

 

zD E 

E-M 

Olival jovem com terrenos cobertos por coberto herbáceo baixo. 

 

 12 

 

zE M 

R a N 

Estreita faixa de terreno paralelo à estrada com coberto herbáceo alto e muito denso e 
manchas arbóreas (eucalipto e árvores de frutos abandonadas). 

 

 13 

 

zF E 

R a N 

Baldio paralelo à estrada com coberto herbáceo muito denso e frequentes detritos. 

 

(sem registo fotográfico) 
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Zona.  
Identificação e delimitação de áreas sequenciais, em termos de ocupação actual e/ou visibilidade, com 
dimensão significativa à escala cartográfica utilizada. 
 
Parâmetros.  
VE = visibilidade para detecção de estruturas, acima do solo (elementos imóveis); VA = visibilidade para 
detecção de artefactos, ao nível do solo (elementos móveis). 
 
Graus de visibilidade .  
Elevado  = ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a incêndio, desmatação ou lavra 
recente. Observa-se a totalidade (ou quase) da superfície do solo; Médio  = a densidade da cobertura 
vegetal é mediana ou existem clareiras que permitem a observação de mais de 50% da superfície do solo; 
Reduzido  = a densidade da vegetação impede a progressão e/ou a visualização de mais de 75% da 
superfície do solo; Nulo  = zona artificializada, impermeabilizada ou oculta por se encontrar ocupada por 
construções, depósitos de materiais, pavimentos ou vegetação densa impedindo, desta forma, a progressão 
e a visualização do solo na totalidade da área considerada; Div  = diversos graus de visibilidade. 
 
Caracterização.  
Descrição da ocupação e visibilidade do solo e registo fotográfico. 
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ANEXO IV 

REGISTO FOTOGRÁFICO GERAL 
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Capa – Zona A, Área A 

 

01 – Ocorrência 1 

 

02 – Ocorrência 1 

 

03 – Ocorrência 2, depósito de terras 

 

04 – Ocorrência 2 

 

05 – Ocorrência 2, materiais 

 

06 – Zona A, Área A 

 

07 – Zona A, Área B 

 

08 - Zona B 

 

09 – Zona B 

 

10 – Zona C, mancha Norte 

 

11 – Zona C, mancha Sul 

 

12 – Zona D, frente Este 

 

13 – Zona E 

 

 

 


