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Nota Prévia 

 

Em complemento da versão entregue ao cliente (IPA Inovação e Projectos em 
Ambiente, Lda) e enviada para avaliação de impacte ambiental, considerou-se 
pertinente prestar os seguintes esclarecimentos e informações adicionais. 

A) No requerimento dirigido ao Instituto Português de Arqueiologia mencionou-se 
apenas um projecto de parque eólico, de acordo com a informação disponível na 
altura. Posteriormente, o cliente, desagregou o projecto em três conjuntos de 
aerogeradores, o que não prejudicou o trabalho executado em campo; 

B) Na Fig. 1 cartografa-se a mancha correspondente à prospecção sistemática 
efectuada no âmbito do descritor património, a qual se considera adequada, 
como metodologia, à avaliação deste descritor. Estas áreas foram seleccionadas 
previamente (análise fisiográfica, e toponímica) e no decurso da prospecção 
(detecção visual de microrelevos, de afloramentos rochosos e de outros 
“acidentes” de potencial interesse arqueológico). A mancha prospectada 
envolve, necessariamente, as zonas de incidência directa do projecto, 
nomeadamente a implantação de aerogeradores, do edifício de comando e 
acessos a construir. 

C) Na Fig. 1 regista-se o layout fornecido antes da execução do trabalho de campo, 
e cuja caracterização consta no Anexo I a este relatório, e o layout final, 
posterior à execução daqueles trabalhos; 

D) A prospecção sistemática do corredor da interligação eléctrica foi prejudicada, 
ao contrário do que ocorreu na área dos PE, devido à existência de zonas 
urbanas, de sequências de socalcos, com vinha, em propriedades fechadas, de 
difícil acesso, e de manchas de vegetação densa. Como informação 
complementar inclui-se a Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

 

Situação de referência 

 

Introdução 

O projecto relativo ao Parque Eólico das Meadas insere-se num conjunto mais vasto 
de unidades electroprodutoras já instaladas na Serra do Poio ou das Meadas, em 
áreas pertencentes aos concelhos de Resende e Lamego. São os casos do Parque 
Eólico do Alto de Vila Lobos e do Parque Eólico da Fonte da Mesa, que ocupam a 
quase totalidade da cumeada da serra. 

A área a ocupar pelo PE das Meadas abrange o limite entre granitos e rochas 
metamórficas de transição de granito/xisto como são as corneanas e os xistos 
mosqueados. 

Este PE deverá situar-se no extremo Norte da serra do Poio ou das Meadas, e para 
Norte da linha imaginária que une os vértices geodésicos Castanheira (993 m) e 
Fonte da Mesa (1127 m),  aproveitando algumas pequenas plataformas, 
sobranceiras ao rio Douro, com cotas que variam entre 900 m e 1060 m.  

Este PE é constituído por duas áreas de estudo (AE) independentes. A primeira é 
uma pequena parcela (cerca de 360 m x 270 m) situada a Nordeste do vértice 
geodésico Castanheira. É uma encosta, delimitada por caminhos, na qual não está 
previsto instalar aerogeradores. A segunda área tem uma configuração irregular e 
dimensões ortogonais superiores a 1000 m x 1250 metros. O projecto de PE 
contempla a instalação de seis máquinas nesta segunda área.  

Os caminhos actualmente existentes permitem aceder à área menor e ao local do 
mastro anenométrico. Torna-se necessário abrir caminhos de acesso aos 
aerogeradores.  

A AE maior situa-se, em grande parte, no concelho de Resende em território 
pertencente à freguesia de Barrô. Na vertente Oeste, a cerca de 1,5 km de distância 
da AE, situam-se as aldeias  de Casal e Vila Verde, já pertencentes à freguesia de 
São Martinho de Mouros, também no concelho de Resende. A AE menor localiza-se 
no concelho de Lamego, na freguesia de Avões, cerca de 1,5 km a Oeste da aldeia 
de Avões de Cá.    

Para a elaboração da Situação de Referência do descritor Património fez-se uma 
pesquisa documental, para identificação das ocorrências de interesse patrimonial já 
identificadas nas AE do PE, a que se seguiu uma prospecção de campo naquelas 
áreas, com especial incidência nas localizações correspondentes aos 
aerogeradores, à subestação e aos acessos a construir.  

Também se visitaram locais abrangidos pelo corredor da interligação do PE à RED 
(Rede Eléctrica de Distribuição) e alguns sítios de interesse arqueológico situados 
na zona envolvente do projecto. 

 

 



  

 

Pesquisa 

A primeira aproximação à Situação de Referência do projecto baseou-se numa 
pesquisa de bibliografia arqueológica, de sites de institutos públicos com tutela sobre 
o património cultural (IPA, IPPAR e DGEMN), de cartografia militar e geológica e de 
instrumentos de planeamento. 

Os documentos que revelaram maior interesse para o reconhecimento de pré-
existências patrimoniais na área de estudo ou na zona envolvente do PE (Quadro 1) 
foram os seguintes: 

a) Carta Arqueológica do Concelho de Resende (SILVA et alii, 1997), em cuja 
elaboração participou um dos signatários deste relatório (AC). Estão 
inventariadas naquele documento duas sepulturas escavadas na rocha 
(sepultura 1 e 2 de Monte do Poio), situadas fora dos limites  das AE do PE; 

b) Relatório da Prospecção Arqueológica na Serra das Meadas – Área do 
Parque Eólico da Fonte da Mesa (TEIXEIRA & SOARES, 1995). Este PE, já 
em actividade, é contíguo ao PE das Meadas (em estudo). Neste PE 
merecem referência alguns sítios onde ocorreram fragmentos cerâmicos de 
cronologia, provavelmente, medieval e tês mamoas, sendo que o monumento 
mais próximo da AE em apreço situa-se cerca de 300 metros para SSO do 
vértice geodésico Fonte da Mesa (1122 m); 

c) Relatório da Prospecção Arqueológica na Serra das Meadas – Área do 
Parque Eólico do Alto de Vila Lobos, (SOARES & CORREIA, 1996). O PE 
de Alto de Vila Lobos implanta-se no extremo oposto ao PE das Meadas (em 
estudo), na continuidade da linha de cumeada da Serra das Meadas. Está em 
funcionamento. Naquele PE destacam-se três locais onde ocorreram 
fragmentos de cerâmica, provavelmente, medieval e, mais a sul, uma mamoa, 
já fora dos limites do empreendimento. 

As folhas 137 (Lamego) e 126 (Peso da Régua) da Carta Militar de Portugal, à 
escala 1:25000, não registam topónimos de interesse arqueológico evidente na área 
de estudo do PE. Porém, Vera Leisner no inventário sobre o megalitismo das Beiras 
(Leisner, 1998) valoriza o topónimo Fonte da Mesa, como indicativo da existência de 
monumentos megalíticos. 



  

 

 
Quadro 1 

Ocorrências patrimoniais identificadas em sede de pesquisa documental 
na zona envolvente da AE 

 

Topónimo Concelho 
Freguesia Tipologia Cronologia (Época) 

Alto de Vila Lobos 

 
Resende 

S. Pedro de Paus 
 

Mamoa Neo-Calcolítico 

Lameira Solta 

 
Lamego 
Magueija 

 

Mamoa Neo-Calcolítico 

Tapada do 
Ribeirinho 

 
Lamego 
Penude 

 

Mamoa Neo-Calcolítico 

Fonte da Mesa Lamego 
Penude Mamoa Neo-Calcolítico 

Mesquitela 
Monte do Poio 

Resende 
Barrô 

Duas sepulturas 
escavadas na 

rocha 
Medieval 

Lagares 

 
Resende 

Barrô 
 

Lagar escavado 
na rocha Romano-Medieval 

 
 

Trabalho de campo 

Os trabalhos de prospecção foram realizados por duas equipas de dois prospectores 
e decorreram em condições meteorológicas óptimas. 

A visibilidade do solo revelou-se, em geral, adequada para a detecção de estruturas 
mas reduzida ou nula para a identificação de elementos móveis, de pequenas 
dimensões, ou artefactos, devido principalmente à presença de uma cobertura 
herbácea uniforme. A espécie arbustiva mais comuns é o tojo.  

A AE menor sofreu revolvimento de solo com armação do terreno em vala/cômoro. 
Actualmente a cobertura vegetal é dominada por tojo, feto e alguma giesta, com 
cerca de 20-30 cm de altura, e cobertura herbácea densa. Nesta zona houve plantio 
recente de pinheiros. No solo observam-se afloramentos graníticos e blocos 
dispersos, arrancados durante a armação do terreno. Em área contígua (zona da 
linha de água) existe uma plantação de castanheiros, com cerca de 1 m de altura. 



  

 

Nesta área a visibilidade do solo era reduzida para a detecção de estruturas e nula 
para artefactos. 

O trabalho de campo consistiu em percorrer a área a ocupar pelo PE, com especial 
destaque para os acidentes topográficos de interesse potencial (áreas das antenas, 
vértice geodésico de Castanheira e outros) e áreas envolventes do caminho de 
acesso ao vértice geodésico de Castanheira, no lado Sul. A observação dos 
afloramentos graníticos mereceu especial atenção pela possibilidade de existirem 
gravações antigas sobre rocha. 

Foram pesquisados com particular atenção os locais propostos para a implantação 
dos aerogeradores e do mastro anemométrico, numa área com raio superior a 50 m. 

Não está ainda definida a localização dos apoios da interligação eléctrica do PE de 
Meadas à Subestação da Varosa. No entanto, foram observadas cinco áreas 
sugestivas, do ponto de vista arqueológico, situadas no corredor daquela 
interligação. Deu-se prioridade à inspecção de cumeadas. No Anexo III apresentam-
se os resultados daquela pesquisa. 

O Anexo I caracteriza, com detalhe, a ocupação do solo nas áreas de assentamento 
de cada aerogerador e as condições de visibilidade, da superfície do solo, para a 
detecção de elementos de interesse patrimonial. 
 

Inventário patrimonial 

A prospecção de campo permitiu identificar três ocorrências de interesse 
arqueológico no interior da AE do projecto e cinco outras ocorrências na ZE (Quadro 
2 e Anexo II). 
 

Quadro 2 
Ocorrências identificadas na AE e ZE do PE de Meadas 

durante a pesquisa de campo 
 

Nº CMP 
1:25000 

Topónimo 
Concelho Tipologia Época, 

cronologia 
Valor 

Patrimonial 
1 126 Castanheira 

Lamego Gravura Idade do Bronze – 
Medieval 

Médio (3) 

2 126 Castanheira 
Lamego 

Marco de divisão 
de propriedade 

Moderna - 
Contemporânea 

Baixo (1) 

3 126 Castanheira 
Lamego 

Via fóssil com 
trilhos 

Romana - 
Moderna 

Médio (3) 

4 126 
Castanheira 

Lamego 
(interior AE) 

Estrutura e 
gravura 

Medieval - 
Moderna 

Médio-baixo (2) 

5 126, 137 
Fonte da Mesa 

Resende 
(interior AE) 

Exploração 
mineira 

Romana - 
Contemporânea 

Médio (3) 

6 126 
Fonte da Mesa 

Resende 
(interior AE) 

Abrigos Moderna - 
Contemporânea 

Baixo (1) 

7 137 Castanheira 
Lamego Mamoa (?) Neolítico - 

Calcolítico 
Baixo (1) 

8  Castanheira 
Lamego Mamoa Neolítico - 

Calcolítico 
Médio-elevado (4) 



  

 

 

Os vestígios mineração (escavações e conheiras) identificados na AE do projecto 
documentam uma exploração extensiva desta zona em época(s) que não foi 
possível determinar a partir dos indícios disponíveis à superfície. Admite-se que 
aqueles vestígios correspondam a duas fases distintas de exploração. A primeira, 
mais antiga (época romana ?), ocupa uma maior extensão. Os blocos graníticos 
formam grandes acumulações e apresentam-se cobertos por líquenes. A segunda 
fase parece ser moderna (época contemporânea). Os cortes mineiros têm pouca 
profundidade, mais parecem sondagens, os amontoados de blocos são de pequena 
dimensão e estes não apresentam revestimento de líquenes. 

Também é provável que a via, correspondente à ocorrência 3, fosse contemporânea 
da mineração mais antiga e que servisse para escoar para o rio Douro o minério 
extraído naquelas cortas. 

Os abrigos que consubstanciam a ocorrência 6 são equiparáveis, em termos de 
estrutura e implantação, a muitos outros inventariados em serras, do Centro e Norte 
de Portugal, abrangidas por projectos eólicos.  

 

 

 

 



  

 

Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização 
 

Avaliação de Impactes 

No interior da AE do projecto identificaram-se três ocorrências de interesse 
patrimonial, destacadas acima do solo e em razoável estado de conservação. No 
decurso da obra poderão surgir vestígios arqueológicos artefactuais, ocultos pelo 
coberto vegetal, ou enterrados no solo, tendo como exemplo a descoberta de 
materiais cerâmicos (medievais ?) nos vizinhos PE de Fonte da Mesa e Alto de Vila 
Lobos. 

De facto, as condições de visibilidade da superfície do solo revelaram-se 
insuficientes para a detecção de vestígios arqueológicos de carácter artefactual.  

No Quadro 3 caracterizam-se os impactes sobre o Património, decorrentes da 
construção do PE. 

Fase de Construção 

A instalação da máquina 4 pode comportar um impacte directo negativo sobre os 
abrigos rústicos (ocorrência 6) situados nas proximidades. O mesmo poderá 
acontecer com a implantação da máquina 1 sobre vestígios de mineração 
(ocorrência 5). 

O mastro anemométrico tem localização prevista nas proximidades de uma das 
maiores de conheiras associadas à ocorrência 5. A sua localização e montagem 
deverá afastar-se da conheira. 

No interior da AE maior, a construção da rede de acessos aos aerogeradores e 
respectivas interligações eléctricas (valas de cabos), cujo traçado definitivo poderá 
ser diferente do layout disponível, tem um potencial impacte negativo sobre as 
ocorrências já identificadas, nomeadamente a ocorrência 5. 

Quanto às ocorrências situadas na zona envolvente não se dispõe de informação 
que permita identificar impactes negativos decorrentes da construção do projecto.  

Fase de Exploração 

Não se obtiveram especificações que permitam identificar impactes negativos, sobre 
o Património, nesta fase.  
 



  

 

Quadro 3 
Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização 

 

Nº de referência  
Tipologia 
Valor Patrimonial (0-5) 
Incidência (Situações: Interior; 
Exterior; AE, área de estudo; ZE, 
zona envolvente) 

Identificação e caracterização 
do impacte 
Fase: Construção (C), 
Exploração (E); 
Tipo: indirecto (I), directo (D); 
Natureza: negativo (-), positivo 
(+);  
Magnitude: baixo (B), médio (M), 
elevado (E);  
Probabilidade:  pouco provável 
(PP), provável (P), certo (C). 

Medidas de Minimização 

1 
Gravura 
Médio (3) 
ZE 
 
2 
Marco de divisão de propriedade 
Baixo (1) 
ZE 
 
3 
Via fóssil com trilhos 
Médio (3) 
ZE 
 
7 
Mamoa (?) 
Baixo (1) 
ZE 
 
 
8 
Mamoa 
Médio-elevado (4) 
ZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase de construção, Fase de 
exploração  
 
Não se identificaram impactes. 

Fase de construção, Fase de 
exploração 
 
Não se propõem medidas de 
minimização. 

4  
Estrutura e gravura 
Médio-baixo (2) 
Interior da AE menor 

 
 
 
Fase de construção, Fase de 
exploração  
 
Não se identificaram impactes. 
Nesta fase não está especificada 
a instalação de equipamentos e 
infraestruturas nesta zona. 

 
Fase de construção 
 
Como medida de precaução 
em relação a impactes 
negativos que possam ocorrer 
numa fase de expansão do PE, 
com a ocupação desta zona, 
recomenda-se a execução do 
REGISTO documental da 
ocorrência em apreço. 
 
Fase de exploração 
 
Não se propõem medidas de 
minimização. 
 



  

 

 

5 
Exploração mineira 
Médio-elevado (4) 
Interior da AE maior 

 
Fase de construção 
 
A exploração mineira ocupa uma 
extensa área que coincide com a 
localização de diversos 
aerogeradores (principalmente o 
aerogerador 1) e respectiva rede 
de acessos e cabos de ligação.  
O impacte directo pode ocorrer à 
superfície ou em profundidade, 
com a intersecção de galerias.  
D     -     M a E     P a C 
 
Fase de exploração 
 
Não se identificaram impactes. 

 
Fase de construção 
 
1. CONSERVAÇÃO. Ajustar a 
localização das máquinas e das 
infraestruturas de ligação com 
afastamento dos núcleos de 
mineração. Esta medida aplica-
se principalmente ao 
aerogerador 1. 
2. ACOMPANHAMENTO da 
escavação de fundações. 
3. SINALIZAÇÃO das principais 
conheiras explorações.  
4. REGISTO documental mais 
detalhado da área mineira com 
apoio em levantamento 
topográfico (a executar durante 
a elaboração da carta de 
condicionantes do caderno de 
encargos da obra).  
 
Fase de exploração 
 
Como medida de 
valorização/compensação 
recomenda-se a execução de 
um estudo arqueológico do 
sítio. 
 

6 
Abrigos 
Baixos (1) 
Interior da AE maior 

 
Fase de construção  
 
A instalação do aerogerador  4, e 
respectivo acesso, podem 
comportar um impacte directo, 
ou indirecto, negativo sobre a 
ocorrência patrimonial, 
considerando a proximidade 
entre ambos. 
D     -     M     P ou C 
 
Fase de exploração 
Não se identificaram impactes. 

 
Fase de construção  
 
1. CONSERVAÇÃO. 
Afastamento do assentamento 
do aerogerador (para SO) até 
uma distância mínima de 50 m 
em relação aos abrigos. 
2. SINALIZAÇÃO. 
3. REGISTO.  
  
Fase de exploração 
Não se propõem medidas de 
minimização. 
 

 

Medidas de Minimização 

Dado que as localizações agora propostas para os aerogeradores podem sofrer 
deslocações significativas até ao início da obra, recomenda-se o acompanhamento 
arqueológico (ver conceitos no Anexo IV), mesmo que pontual, das principais 
operações com impacte no solo (desmatação, raspagem do solo, escavação de 
valas e fundações).  

No Quadro 3 identificam-se as medidas de minimização aplicáveis a determinadas 
ocorrências e que se traduzem em geral: em ajustes na localização de máquinas e 



  

 

infraestruturas de ligação; na sinalização e registo documental das ocorrências 
passíveis de afectação na fase de construção. 

Os trabalhos de campo de execução da cartografia das áreas sensíveis (incluindo as 
ocorrências 4, 5 e 6), a incluir na planta de condicionantes do caderno de encargos 
da obra, deve ser acompanhada por arqueólogo. 

Deve evitar-se a localização da subestação/estação de comando, do estaleiro e de 
outros depósitos de materiais nas proximidades dos núcleos de mineração. 

No Anexo IV estão definidos os conceitos relativos às medidas de minimização 
preconizadas neste relatório. 
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Figuras 
 
Figura 1. Localização em extractos da Carta Militar de Portugal, à escala 1:25000, 
de: 
a) aerogeradores (seis unidades) e mastro anemométrico (MA) no layout 

pesquisado em campo (círculos vermelhos); 
b) aerogeradores dos PEs de Meadas e Castanheira e edifício de comando, no 

layout final; 
c) ocorrências de interesse patrimonial identificadas em campo; 
d) áreas prospectadas de forma sistemática (mancha laranja). 
 





  

 

Figura 2. Caracterização do corredor da interligação eléctrica por troços com 
características idênticas: 
 
A) zona prospectada; 
B) área não prospectada devido ao declive e ao coberto vegetal denso; 
C) zona prospectada, solo revolvido, ocupação com árvores de fruta; 
D) zona prospectada de forma não sistemática, com ocupação urbana e vinhas em 

socalcos; 
E) zona urbana, prospectada de forma não sistemática em função do tipo de 

ocupação do solo; 
F) zona prospectada; 
G) zona urbana, prospectada de forma não sistemática em função do tipo de 

ocupação do solo; 
H) zona prospectada de forma não sistemática, ocupada por vinha abandonada; 
I) zona inacessível, ocupada por vinha, não prospectada. 
 
 
 
 
 









  

 

Fotografias 
 
Foto 1 – Linha de festo, a Nor-noroeste do vértice geodésico Castanheira, ao longo 

do qual se implantam as ocorrências números 1, 2 e 3. 

Foto 2 – Ocorrência 1. Bloco granítico com cruciforme. 

Foto 3 – Pormenor da gravura anterior (ocorrência 1).   

Foto 4 – Ocorrência 2. Bloco granítico com as letras AP. 

Foto 5 – Local da ocorrência 4. 

Foto 6 – Ocorrência 4. Observa-se em primeiro plano uma cavidade de feição 

quadrangular. 

Foto 7 – Ocorrência 5, extracção mineira junto da qual está projectada a 

subestação. 

Foto 8, 9 e 10 – Ocorrência 5. Outras áreas de extracção mineira.  

Foto 11 – Bloco granítico com vestígios de cunhas (extracção de pedra). 

Foto 12, 13, 14 e 15 – Abrigos anexos a afloramentos rochosos situados na área do 

aerogerador  4. 

Foto 16 – Ocorrência 7. Vestígios de possível mamoa (?). 

Foto 17 – Ocorrência 8. Pormenor da mamoa. 

Foto 18 – Marco geodésico de Castanheira, local de passagem da Linha 

(Interligação do PE à Rede Eléctrica de Distribuição). 

Foto 19 - Local de passagem da Linha junto ao campo de futebol de Avões de Cá. 

Foto 20 - Local de passagem da Linha na área de Mesquinhata. 

Foto 21 e 22 - Local de passagem da Linha na área de Pedreiras.  

Foto 23 e 24 - Local de passagem da Linha na área de Quinta de Santo António. 

Foto 25 – Local de passagem da Linha na área do Cabeço da Central da Varosa. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



  

 

Anexos 
 

 
Anexo I 

Caracterização da ocupação e visibilidade do solo 
nos locais propostos para os assentamentos dos aerogeradores e subestação 
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Cobertura vegetal, ocupação do solo e geologia 
Comentários. 
 

1 B R/N B R/N Tufos de tojo dispersos e fetos associados a cobertura herbácea. 
Ocorrem afloramentos graníticos. 

2 B R/N B R/N Cobertura vegetal composta por tufos de tojo, dispersos, com 
cerca de 30 cm de altura, vegetação herbácea. Ocorrem 
pequenos afloramentos em granito com 1-2 m de altura. 

3 B R/N B R/N 
Cobertura vegetal composta por tufos de tojo e fetos e vegetação 
herbácea com cerca de 30 cm de porte máximo. Ocorrem 
afloramentos de granito. 

4 
5 
6 

B R/N B R/N 

Cobertura arbustiva composta por tufos de tojo, dispersos. 
Cobertura herbácea com cerca de 30 cm de porte máximo. 
Observam-se blocos de rocha metamórfica, em afloramento, 
com 2-3 metros de altura. 

M
A B R/N B R/N 

Coberto vegetal dominado por fetos, relativamente densos, e 
vegetação herbácea. Observam-se, de forma dispersa, tufos de 
tojo e outras espécies arbustivas. O solo apresenta blocos de 
granito dispersos e alguns afloramentos. 

 
* B = boa visibilidade; M = visibilidade média; R = visibilidade reduzida; N = visibilidade nula; SE = 
Subestação e estação de comando, MA = mastro anemométrico. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Anexo II 
ocorrências de interesse patrimonial identificadas em campo 

na área de estudo do PE 
 
Nº de Referência 

Fotografia(s) 

Data de observação 

Folha da Carta Militar 
de Portugal (CMP) 

Coordenadas 
Geográficas UTM 
ED50 (obtidas em 
campo com GPS) 

Topónimo (origem) 

Concelho 

Tipologia 

Cronologia (época) 

Descrição 

Fonte de Informação 

1 
Fotos 1, 2, 3 

12-08-2002 

126 

0597029 - 4552721   
 
 
 
 

Castanheira 

Lamego 

Gravura 

Idade do Bronze - 
Medieval 

No local ocorrem afloramentos de granito, 
dispersos e pouco destacados do solo. O 
coberto vegetal é denso e dominado por tojo, 
urze e giesta. 

Bloco granítico implantado em pequena 
plataforma (em forma de lomba) com acesso 
às cotas inferiores da margem esquerda do rio 
Douro.  

Em painel sub-horizontal detectou-se uma 
gravura, de tipo cruciforme, aberta por 
abrasão pouco profundo. A figura apresenta 
dois traços (braços) horizontais 
perpendiculares a um vertical. A  extremidade 
de cada traço horizontal fecha, em 
semicírculo, com dois ou três traços interiores. 
O traço maior (vertical) tem 30 cm de 
comprimento e os traços menores 
(horizontais) cerca de 26 cm. 

Ocorrência inédita. 

 

2 
Fotos 1, 4 

12-08-2002 

126 

0597006 - 4552754   
 
 

Castanheira 

Lamego 

Marco de divisão de 
propriedade 

Moderno - 
Contemporâneo 

Bloco granítico implantado numa pequena 
plataforma com acesso à margem esquerda 
do rio Douro.  

O coberto vegetal é denso, com 
predominância de tojo, alternando com alguma 
urze e giesta. Na envolvente ocorrem 
afloramentos graníticos pouco destacados do 
solo. 

Bloco granítico (45 x 80 cm), de formato 
trapezoidal, gravado (por abrasão) com as 
letras AP, numa das faces.  

Ocorrência inédita. 

 

3 
Foto 1 

12-08-2002 

Castanheira 

Lamego 

Via fóssil com trilhos 

Troço de via antiga assinalada por sulcos bem 
escavados no afloramento rochoso. A 
distância entre trilhos paralelos é de 1,20 m.  

Esta via tem, actualmente, pouca visibilidade 



  

 

126 

0596980 - 4552789  
 
 

abertos na rocha  

Romano-Moderna 
devido à densa vegetação que a cobre, 
constituída principalmente por tojo. 

A via desenvolve-se ao longo de uma lomba, 
na direcção Norte-Sul. Admite-se que ligava a 
plataforma da Fonte da Mesa à margem 
esquerda do rio Douro, seguindo um trajecto 
(lomba) adequado para vencer o desnível até 
ao rio. Os caminhos actuais utilizam a mesma 
lomba para vencer aquele desnível. 

Ocorrência inédita. 

 

4 
Fotos 5, 6 

12-08-2002 

126 

0596887 - 4552430   
 
 
 

Castanheira 

Lamego  

Estruturas e gravura 

Indeterminada 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pequeno esporão localizado cerca de 300 m a 
Noroeste do vértice geodésico Castanheira. 
Local ocupado por afloramento granítico. 

Sobre um bloco de configuração 
aproximadamente paralelepipédica (100 cm x 
100 cm x 160 cm), sem vestígios de talhe, são 
visíveis quatro covinhas, subcirculares e uma 
quinta cavidade, de maiores dimensões e 
configuração quadrangular (20 cm x 20 cm e 
15 cm de profundidade).  

Estas cavidades podem ter servido como 
suporte de estruturas perecíveis (madeira). A 
cavidade maior tem vestígios de pico metálico 
no seu interior. Este tipo de cavidades são 
designadas, popularmente, por pios.  

A três metros de distância da ocorrência 
anterior foi observada uma outra gravação 
num bloco de granito, sub-vertical, voltado a 
SO. Trata-se de um sulco aberto por abrasão, 
com 17 cm de comprimento. O sulco é 
ladeado por dois pontos (um de cada lado) 
num alinhamento perpendicular. 

Neste sítio detectou-se um alinhamento de 
pedras encasteladas. 

Ocorrência inédita. 

 

5 
Fotos 7, 8, 9, 10, 11 

12-08-2002 

126, 137 

a) 0596258 - 4551577     

b) 0596251 - 4551591     

c) 0596287 - 4551540 

d) 0596247 - 4551615 

e) 0596364 - 4551695 

f) 0596433 - 4551830 

g) 0596489 - 4551944 

Fonte da Mesa 

Resende 

Exploração mineira 

Romano (?) - 
Contemporânea 

Extensa área ocupada por cortas mineiras e 
conheiras de granito. Os vestígios de 
mineração distribuem-se de forma 
descontínua em nódulos de dimensões 
variáveis.  

Na plataforma correspondente ao aerogerador 
1 os resíduos de mineração parecem mais 
recentes que os restantes. 

Observaram-se blocos soltos com marcas de 
cunhas (foto 11). 

Os blocos graníticos que constituem as 
maiores acumulações estão cobertos por 
líquenes. 

As coordenadas geográficas que se fornecem 



  

 

h) 0596362 - 4551930 

i) 0596228 - 4552023 

j) 0595924 - 4552132 

l) 0595947 - 4552061 

indicam a localização de diferentes 
explorações ou conheiras. 
Ocorrência inédita. 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

6 
Fotos 12,13,14,15 

12-08-2002 

126 

a) 0596276 - 4552328 

b) 0596263 - 4552338 

c) 0596291 - 4552309 
 
 

Fonte da Mesa 

Resende 

Abrigos 

Moderno-
Contemporânea 

Esporão situado cerca de 900 m a Ocidente 
do vértice geodésico Castanheira, em torno do 
ponto cotado 997 m. No local existem 
afloramentos com vários metros de altura.  

Anexados ao afloramento do topo 
observaram-se quatro abrigos rústicos 
construídos com blocos de granito de médias 
e grandes dimensões. 

Os três primeiros abrigos a seguir descritos 
envolvem o afloramento central que é 
encimado pelo ponto cotado 997 m. O quarto 
abrigo dista cerca de 20 m para SSE do ponto 
cotado.  

O primeiro abrigo tem planta subtrapezoidal 
(comprimento 450 cm, largura maior 220 cm, 
largura menor 160 cm). Pode ter sido mais 
alto, a avaliar pelo volume do derrube. Parece 
ter uma divisão interior. A entrada está voltada 
a Norte. A altura visível varia entre 60 cm 
ae105 cm. A parede tem 80 cm de largura 
(foto 12). 

A segunda “estrutura” é um pequeno abrigo 
natural protegido por uma parede no lado Sul. 
Esta parede permitiria a ampliação do abrigo, 
servindo de suporte a uma cobertura de rama 
e colmo (foto 13). 

O terceiro abrigo apresenta dois 
compartimentos com entradas voltadas a 
Norte. O compartimento maior está próximo do 
afloramento e tem planta rectangular (430 cm 
x 620 cm). Utiliza apenas duas paredes 
construídas sendo as restantes limitadas pelo 
afloramento. As paredes têm cerca 85 cm de 
altura (foto 14). O compartimento menor está  



  

 

adoçado ao anterior e tem planta triangular 
(dimensões dos lados: 420 cm x 620 cm x 570 
cm) e cerca de 60 cm de altura. 
O quarto abrigo foi construído com blocos de 
rocha metamórfica, de médias dimensões, em 
arco (70 cm x 150 cm) adoçado a um 
afloramento secundário. Tem entrada voltada 
a Nordeste. A parede tem 70 cm de largura e 
a altura varia entre 50 cm, alturas (na entrada) 
e 110 cm (foto 15).  

Ocorrência inédita. 

 

7 
Foto 16 

12-08-2002 

137 

0597132 - 4551675 
 

Castanheira 

Lamego 

Mamoa ? 

Neo-Calcolítico 

Sepultura pré-histórica sob montículo artificial, 
muito destruída. Devido ao profundo 
revolvimento a que o local foi sujeito, resta 
uma mancha de dispersão de material pétreo 
que constituiu a estrutura da mamoa. 

O local está coberto com fetos. Imediatamente 
a Norte situa-se um terreno de cultivo de 
milho.  

TEIXEIRA & SOARES, 1995. 

8 
Foto 17 

12-08-2002 

-- 

-- 
 
 
 

Castanheira 

Lamego  

Mamoa 

Neo-Calcolítico 

Monumento  implantada numa chã, a cerca de 
5 m a Oeste do caminho que vai do vértice 
geodésico Castanheira para Sul. 

Mamoa com 17 m de diâmetro (na direcção 
Norte-Sul), em bom estado de conservação. 
Apresenta-se coberta por tojo, fetos e alguma 
giesta, formando um manto arbustivo muito 
denso. Não são visíveis esteios.  

TEIXEIRA & SOARES, 1995. 

 



  

 

Anexo III 
Caracterização da ocupação e visibilidade do solo 

em diversos locais atravessados pela interligação à RED 
 

Nº de Ref. 

Foto 

Topónimo Caracterização 

1 

Foto 18 

Marco Geodésico  

da Castanheira 

Área profundamente revolvida devido à construção 
de um miradoiro, hoje abandonado. Neste local já 
existem apoios de uma linha de transporte de 
energia que se dirige para Avões de Cá.  

2 

Foto 19 

Avões de Cá Área situada junto ao campo de futebol, 
actualmente lavrada e plantada com cerejeiras. O 
terreno apresenta boa visibilidade para a detecção 
de estruturas e artefactos. 

3 

Foto 20 

Mesquinhata 

 

Zona de socalcos, com vinha, inacessível. 

4 

Fotos 21, 22 

Pedreiras Solo desmontado, com um metro de altura, em todo 
o topo. A área Sul apresenta uma densa cobertura 
de acácias. 

5 

Fotos 23, 24  

Quinta de Stº António Área com socalcos. Observaram-se cortes com 
cerca de 3 m de altura. Neste local existe um 
pequeno palheiro de xisto e apoios de uma linha de 
transporte de energia. 

6 

Foto 25 

Cabeço da Central da Varosa Área de vinha, inacessível. Observada a partir da 
estrada, a 100 m de distância; tem uma cabina e 
uma construção tipo palheiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Anexo IV 
Medidas de Minimização. Conceitos. 

 
Acompanhamento 
(arqueológico) 

Consiste na 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 (abertura de fundações para aerogeradores, valas para 
enterramento de condutores ou instalação de novos acessos). Os resultados 
deste acompanhamento podem determinar a adopção de medidas de 
minimização específicas (registo, sondagens, escavações arqueológicas, 
etc). Deve ser antecedido pela inspecção, na companhia de topógrafo ou 
representante do dono da obra/empreiteiro, das localizações finais das 
diferentes componentes do projecto e/ou da obra. Os achados móveis 
efectuados no decurso desta medida deverão ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

Conservação As ocorrências imóveis identificadas no decurso deste estudo ou que sejam 
reconhecidas durante o acompanhamento da obra 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. Em termos operacionais, e no decurso da obra, esta 
medida pode  concretizar-se com a delimitação e sinalização de áreas de 
protecção às ocorrências que se pretendam conservar. 

Escavações e 
sondagens 
arqueológicas 

Esta medida refere-se à realização de sondagens e/ ou escavações 
arqueológicas ou outros estudos (históricos, etnológicos, etc), 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. Deverão ser executadas sondagens quando se 
verificar uma coincidência entre a localização de uma unidade de projecto e 
uma mancha de dispersão de vestígios arqueológicos. No entanto, 
considera-se preferível deslocar o local da obra para fora da área da 
ocorrência. 

Prospecção 
(arqueológica) 

As áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de terras, áreas de 
empréstimo, outras áreas) deverão ser prospectadas, antes do início da 
obra, no caso de se situarem fora das zonas prospectadas no decurso deste 
EIA. 

Registo 
(documental) 

Esta acção consiste na representação gráfica e fotográfica e na elaboração 
de memória descritiva 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 Nas proximidades da frente obra deverão ser delimitadas com fita 
sinalizadora todas as ocorrências de interesse patrimonial, passíveis de 
afectação, mesmo que indirecta, na fase de construção (nomeadamente 
devido à circulação de máquinas, à instalação de áreas de depósito ou 
outras). Pretende-se, desta forma, minorar ou evitar danos involuntários e 
garantir a conservação dessas ocorrências. 

Valorização 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. Considera-se 
adequado que estas medidas sejam promovidas em iniciativa de parceria 
entre o promotor do aproveitamento eólico e a autarquia local. 

 
  


