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1. Relatório de Trabalhos Arqueológicos (Prospeção 
de acessos a melhorar e a criar) 

 

1. Metodologia 

O estudo patrimonial desenvolvido no âmbito do presente Elemento a Apresentar considerou as linhas de 

orientação constantes da circular sobre a Metodologia para a Caracterização do Património nos EIA de 

projectos de linhas definido entre a REN e o ex-Instituto Português de Arqueologia (IPA). Contudo, perante 

a especificidade dos trabalhos a realizar (prospeção de acessos existentes a melhorar e de acessos a criar) 

procedeu-se a uma adaptação da metodologia de atuação. Assim, os trabalhos de prospeção efetuados nos 

acessos existentes a melhorar (uma vez que a melhoria de caminhos não implicará alargamentos de via 

superiores a 1-2m para cada um dos lados), o trabalho de campo consistiu num rastreio visual sistemático 

da superfície do solo num corredor de 5m para cada um dos lados dos caminhos existentes. No caso de 

acessos a criar procedeu-se à prospeção de um corredor de 50m. 

De uma forma geral, os trabalhos foram divididos em duas fases: pesquisa documental e prospeção 

sistemática (trabalho de campo). 

No caso da Pesquisa Documental, esta correspondeu, essencialmente, à compilação da informação 

constante no EIA e atualização da documentação bibliográfica disponível em matéria de caracterização 

patrimonial da zona, com o objetivo de caracterizar a “área de incidência” projeto. Para tal consultou-se: 

1) Bibliografia especializada; 

2) Base de dados SIG da DGPC;  

3) Base de dados on-line do DGPC; 

4) Base de dados on-line do IHRU; 

5) Cartografia variada; 

6) EIAs e projetos de investigação sobre a área; 

7) Planos Diretores Municipais. 

Na fase de Pesquisa Documental procedeu-se à definição da área de estudo (AE), área de incidência 

indireta (AII) e área de incidência directa (AID). A primeira e a segunda correspondem a um buffer de 100m 

em torno de cada um dos acessos a melhorar ou criar, pois é esta a distância que a medida da DIA 

(elemento a apresentar n.º 6) refere como sendo a que se terá que ter em consideração na fase de projeto 

entre as diferentes infraestruturas e as ocorrências patrimoniais “…devem garantir um afastamento mínimo 

de cerca de 100m do limite exterior de todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser 

garantido na definição dos acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” 

Quanto à AID, considera-se aquela que poderá ser alvo de impactes diretos decorrentes dos trabalhos de 

melhoramento e criação de acessos, no primeiro caso 5m para cada um dos lados do caminho existente e 

no caso dos acessos novos um corredor de 50m. 

Quanto à prospeção de campo realizou-se uma prospeção sistemática dos acessos a melhorar (rastreio 

visual de 5m para cada um dos lados) e dos acessos a criar (corredor de 50m), com vista à identificação de 

novas ocorrências de interesse patrimonial. Os trabalhos tiveram a seguinte orientação: 

 Prospeção de campo sistemática dos acessos a melhorar e a criar, com vista à identificação de 

ocorrências de interesse patrimonial inéditas; 

 Localização cartográfica (GPS) registo fotográfico e documental das ocorrências patrimoniais 

identificadas não referidas na pesquisa documental; 
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 Realização de uma Carta de Caracterização das Condições de Visibilidade; 

 Preenchimento de uma ficha de inventário individualizada, para cada uma das ocorrências 

observadas (pesquisa documental e inéditas), com uma breve descrição do sítio, implantação, 

localização relativamente à área de incidência do projeto, estruturas impactantes, registo fotográfico 

e cartográfico. 

Para a realização do inventário patrimonial foram considerados os elementos patrimoniais integráveis na 

categoria de património cultural segundo a legislação em vigor. Assim subdividiram-se os elementos 

patrimoniais em 3 categorias distintas: 

 Arquitetónico – Corresponde a edificações com valor patrimonial e histórico-cultural, com ou sem 

especial valor arquitetónico e com alguma especificidade, raridade, marcado regionalismo, que 

merecem ser destacadas da arquitetura comum (casas de habitação, casais rurais, arquitetura 

popular, religiosa e civil, pública e privada); 

 Etnográfico – Tratam-se de elementos patrimoniais sem um valor patrimonial histórico-cultural 

relevante, mas que são caracterizadores de uma vivência regional sendo caracterizadora desta 

(fontes, estruturas de apoio a atividades agrícolas e pastoris, vias, levadas, zonas extrativas); 

 Arqueológico – Enquadram-se aqui a categoria de bens móveis e imóveis que pela sua natureza 

se inscrevem na alínea n.º 2 do artigo 74º da Lei de Bases do Património Cultural, “O património 

arqueológico íntegra depósitos estratificados, estruturas, construções, agrupamentos 

arquitectónicos, sítios valorizados, bens móveis e monumentos de outra natureza, bem como o 

respetivo contexto, quer estejam localizados em meio rural ou urbano, no solo, subsolo ou em meio 

submerso, no mar territorial ou na plataforma continental”. 

Para a classificação tipológica seguiu-se genericamente a classificação constante no Thesaurus da base de 

dados Endovelico da Direção Geral do Património Cultural. Para as ocorrências não referidas na tipologia 

optou-se por utilizar a designação corrente, sempre que possível recorrendo ao termo regional. 

No valor cultural optou-se por utilizar uma versão muito modificada e simplificada dos critérios de 

inventariação de bens patrimoniais (artigo 17 da a Lei de Bases do Património Cultural). Esta opção deve-se 

ao facto de muitas ocorrências, sobretudo etnográficas não se enquadrarem completamente nesses 

critérios. Assim definiu-se uma valoração de 0 a 5: 

 Muito-Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou 

ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou 

arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível 

nacional. 

 Elevado (4): Imóvel classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitetónica) 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 

arquitetónica) 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): As fontes de informação indiciam uma ocorrência de interesse patrimonial que se verifica 

ter sido totalmente destruída. 

 Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros fatores 

impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das construções). 
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2. Pesquisa Documental 

Para a inventariação das ocorrências patrimoniais, procedeu-se à consulta, e respetiva triagem, da principal 

bibliografia arqueológica disponível para os concelhos onde se projetam os acessos, bem como de 

instrumentos de planeamento, no caso Planos Diretores Municipais. Foram ainda consultadas as bases de 

dados Endovélico e Ulysses ambas da DGPC e ainda SIPA do IHRU e, naturalmente, deu-se particular 

relevo aos elementos patrimoniais contantes no EIA da linha a que se reportam as acessibilidades em 

análise. 

No decorrer da pesquisa documental foi possível identificar 24 ocorrências patrimoniais na área de 

influência de 100m dos acessos a beneficiar e a criar, transitando todas elas do EIA, algumas oriundas da 

fase de pesquisa documental e outras da fase de trabalho de campo (Tabela 1.1).  

Referência especial para o facto de nenhuma das 24 ocorrências patrimoniais apresentar qualquer estatuto 

de proteção legal. 

Tabela 1.1 – Síntese das ocorrências de interesse patrimonial inventariadas em pesquisa documental  

Nº Trab. 
Campo 

EIA 

Nº Pesq. 

Docum. 

EIA 

Nome Tipo Cronologia Categoria Localização 

2 - Casa da Devesa Edifício Contemporâneo Arquitectónico 

A cerca de 50m do 

acesso a construir 

ao apoio 13/11 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 

e Linha Frades – 

Caniçada 

4 - Casa da Devesa Arte Rupestre Indeterminado Etnográfico 

A cerca de 20m do 

acesso a construir 

ao apoio 13/11 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 

e Linha Frades – 

Caniçada 

5 - Casa da Devesa Arte Rupestre Indeterminado Etnográfico 

A cerca de 85m do 

acesso a construir 

ao apoio 14/12 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 

e Linha Frades – 

Caniçada 

6 - Salamonde Arte Rupestre Indeterminado Arqueológico 

A cerca de 50m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 17/15 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 

e Linha Frades – 

Caniçada 

7 - Salamonde Arte Rupestre Indeterminado Arqueológico 

A cerca de 10m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 17/15 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 

e Linha Frades – 

Caniçada 

8 - Boi Loiro Via Indeterminado Etnográfico 

Corresponde ao 

acesso a melhorar 

ao apoio 20/18 da 

Linha Vieira do 
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Nº Trab. 
Campo 

EIA 

Nº Pesq. 

Docum. 

EIA 

Nome Tipo Cronologia Categoria Localização 

Minho – Pedralva 2 

e Linha Frades – 

Caniçada 

9 - Roças Arte Rupestre Indeterminado Arqueológico 

A cerca de 20m do 

acesso a criar ao 

apoio 21/19 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 

e Linha Frades – 

Caniçada 

10  Monte de Covelos Mamoa (?) Neo-Calcolítico Arqueológico 

A cerca de 95m do 

acesso a criar ao 

apoio 61 da Linha 

Vieira do Minho – 

Pedralva 2 

PD10 10 Gavião Beiral Capela Comtemporâneo Arquitetónico 

A cerca de 65m do 

acesso a construir 

ao apoio 10/8 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 

e Linha Frades – 

Caniçada 

PD12 12 Outeiro do Vale Povoado Indeterminado Arqueológico 

A cerca de 5m do 

acesso a construir 

ao apoio 11/9 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 

e Linha Frades – 

Caniçada 

PD16 16 Outeiro dos Púcaros Via Indeterminado Etnográfico 

A cerca de 35m do 

acesso a construir 

ao apoio 13/11 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 

e Linha Frades – 

Caniçada 

PD26 26 Almas 2 Arte rupestre Indeterminado Arqueológico 

A cerca de 15m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 16/14 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 

e Linha Frades – 

Caniçada 

PD116 116 Rechã Arte Rupestre  
Moderno/Contemp

orâneo 
Arqueológico 

A cerca de 15m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 34/32 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 

e Linha Frades – 

Caniçada 

- 24 Almas 1 Arte Rupestre Indeterminada Arqueológico 

A cerca de 75m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 16/14 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 

e Linha Frades – 
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Nº Trab. 
Campo 

EIA 

Nº Pesq. 

Docum. 

EIA 

Nome Tipo Cronologia Categoria Localização 

Caniçada 

 
108 Mamoa 5 da Lama dos 

Eidos 

Mamoa/ 

Tumulus 

Neolítico/Idade do 

Bronze 
Arqueológico 

A cerca de 90m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 31/29 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 

e Linha Frades – 

Caniçada 

 
111 Mamoa 2 de Penedo 

Covo 

Mamoa/ 

Tumulus 

Neolítico/Idade do 

Bronze 
Arqueológico 

A cerca de 80m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 27/25 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 

e Linha Frades – 

Caniçada 

 
115 Mamoa 1 da Lama de 

Eidos 

Mamoa/ 

Tumulus 

Neolítico/Idade do 

Bronze 
Arqueológico 

A cerca de 20m do 

acesso a criar ao 

apoio 30/28 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 

e Linha Frades – 

Caniçada 

 
118 Mamoa 3 da Lama de 

Eidos 

Mamoa/ 

Tumulus 

Neolítico/Idade do 

Bronze 
Arqueológico 

A cerca de 25m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 31/29 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 

e Linha Frades – 

Caniçada 

 
119 Mamoa 4 da Lama de 

Eidos 

Mamoa/ 

Tumulus 

Neolítico/Idade do 

Bronze 
Arqueológico 

A cerca de 45m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 31/29 

 
163 Vila Monteira 

Povoado 

Aberto 
Romano Arqueológico 

O limite da área 

definida em PDM a 

cerca 5m do acesso 

a criar ao apoio 50 

e o acesso a criar 

ao apoio 51 no 

interior da área da 
Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 

 
165 Monte de Cidró Habitat Idade do Ferro (?)  Arqueológico 

A cerca de 75m do 

acesso a criar ao 

apoio 51 da Linha 

Vieira do Minho – 

Pedralva 2 

 
167 Alto de S. Mamede 1 

Mamoa/ 

Tumulus 

Pré-história 

Recente 
Arqueológico 

A cerca de 25m do 

acesso 1 a 

melhorar ao apoio 

56 da Linha Vieira 

do Minho – 

Pedralva 2 

 
168 Alto de S. Mamede 2 

Mamoa/ 

Tumulus 

Pré-história 

Recente 
Arqueológico 

A cerca de 25m do 

acesso 1 a 

melhorar ao apoio 
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Nº Trab. 
Campo 

EIA 

Nº Pesq. 

Docum. 

EIA 

Nome Tipo Cronologia Categoria Localização 

56 da Linha Vieira 

do Minho – 

Pedralva 2 

 
174 Santo Tirso Povoado 

Idade do 

Ferro/Romano 
Arqueológico 

A cerca de 85m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 64 da 
Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2. 

Acesso a melhorar 

no interior da área 

de sensibilidade 

arqueológica 

 

 

3. Descrição dos trabalhos de prospeção realizados 

Tal como indicado, os trabalhos arqueológicos consistiram numa prospeção arqueológica sistemática, que 

envolveu a observação de 5m para cada um dos lados dos acessos existentes a melhorar. No caso de 

acessos a criar realizou-se uma prospeção de um corredor de 50m. 

No que se refere à inventariação de sítios, as ocorrências identificadas em pesquisa documental do EIA e 

que não foram inventariadas na fase de trabalho de campo do EIA, e por conseguinte não foram alvo de 

elaboração de fichas individuais de inventário, considerou-se o registo e inventariação de todas as que se 

encontram na área de incidência dos acessos a melhorar (5m para cada uma das bermas) e dos acessos 

novos a criar (corredor de 50m). No caso das ocorrências patrimoniais inventariadas em sede de trabalho 

de campo do EIA, optou-se por não elaborar qualquer ficha de inventário por forma a evitar uma duplicação 

de registos.  

Por uma questão de simplificação, a numeração atribuída às ocorrências patrimoniais inéditas segue a 

sequência da numeração das ocorrências de trabalho de campo do EIA, pelo que esta se inicia no número 

12. 

 

Tabela 1.2 – Síntese das ocorrências de interesse patrimonial inventariadas em trabalho de campo  

Nº Nome Tipo Cronologia Categoria Localização 

12 Corte do Pena Via Indeterminado Etnográfico 

Intercetado pelo acesso a 

melhorar ao apoio 9/7 da 

Linha Vieira do Minho – 

Pedralva 2 e Linha Frades – 

Caniçada 

13 Ribeira da Telha Via 
Contemporâneo 

(?) 
Etnográfico 

Corresponde parcialmente ao 

acesso a melhorar ao apoio 

19/17 da Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 e Linha 

Frades – Caniçada 

14 Outeiro 
Abrigo/ 

Arte Rupestre 
Indeterminado Etnográfico 

A cerca de 10m do acesso a 

construir ao apoio 23/21 da 

Linha Vieira do Minho – 

Pedralva 2 e Linha Frades – 

Caniçada 

15 Rechã Mina água Indeterminado Etnográfico A cerca de 5m do acesso a 

melhorar ao apoio 34/32 da 
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Nº Nome Tipo Cronologia Categoria Localização 

Linha Vieira do Minho – 

Pedralva 2 e Linha Frades – 

Caniçada 

16 Portela Mina de água Indeterminado Etnográfico 

A cerca de 2m do acesso 1 a 

melhorar ao apoio 56 da Linha 

Vieira do Minho – Pedralva 2 

17 Santo Tirso 
Gravura 

cruciforme 
Indeterminado Arqueológico 

A cerca de 30m do acesso a 

criar ao apoio 64 da Linha 

Vieira do Minho – Pedralva 2 

18 Serra do Carvalho 
Gravuras 

cruciforme 
Indeterminado Arqueológico 

A cerca de 25m do acesso a 

melhorar ao apoio 74 da Linha 

Vieira do Minho – Pedralva 2 

19 Cabeço de Vila Via Indeterminado Etnográfico 

Corresponde parcialmente ao 

acesso a melhorar ao apoio 

76 da Linha Vieira do Minho – 

Pedralva 2 

20 Cabeço de Vila Pontão 
Moderno/Contem

porâneo (?) 
Etnográfico 

No acesso a melhorar ao 

apoio 76 da Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 2 

21 Cabeço de Vila Palheiro 
Moderno/Contem

porâneo (?) 
Etnográfico 

A cerca de 5m do acesso a 

melhorar ao apoio 76 da Linha 

Vieira do Minho – Pedralva 2 

22 Alto de S. Miguel Via Indeterminado Etnográfico 

Corresponde parcialmente ao 

acesso a melhorar ao apoio 

78 da Linha Vieira do Minho – 

Pedralva 2 

 

Os trabalhos de prospeção desenvolvidos permitiram identificar onze ocorrências patrimoniais. Estas 

correspondem sobretudo a estruturas etnográficas. 

As ocorrências 12, 13, 19 e 22 correspondem a troços de via empedrados, sendo difícil atribuir uma 

cronologia às mesmas, no caso do número 13 a sua estruturação parece apontar para uma cronologia 

contemporânea.  

A ocorrência 14 corresponde a um abrigo natural, no interior do qual se observaram covinhas esculpidas. 

As ocorrências 15 e 16 correspondem a minas de água, no caso do número 15 existe uma charca 

associada. 

Os elementos 17 e 18 consistem em gravuras cruciformes que poderão estar de alguma forma ligadas a 

demarcações de propriedade. 

A ocorrência 20 corresponde a um pequeno pontão com tabuleiro construído com recurso a pilares de 

granito, o qual apresenta dimensões estreitas e um pegão em granito. 

Finalmente a ocorrência 21 é uma estrutura de apoio à atividade agrícola. 

Um pouco por toda a área percorrida foi possível observar muros de divisão de propriedade, alguns de 

grande dimensão. Estas estruturas não foram alvo de inventariação, mas deverão ser tidas em 

consideração na fase de acompanhamento arqueológico, devendo em caso de afetação ser efetuado o seu 

registo por troços como é referido na medida de minimização 74 da DIA “Na área de incidência do projeto, 

ocorrem muros de divisão de propriedade em pedra seca. Recomenda-se o registo por amostragem 

tipológica e não mais que troços de 2 metros de comprimento, daqueles que venham a ser alvo de afetação 

direta pelo projeto (destruição ou descaracterização), atendendo a que constituem evidências de uma 
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arquitetura rural em desaparecimento, sobrevivendo assim a memória das tipologias construtivas destas 

estruturas na região” 

A área onde se implanta o projeto apresenta de uma forma geral bastante antropizada, matizada sobretudo 

na afetação do solo com fins agrícolas ou silvícolas. Ao nível das condições de ocupação do solo e de 

visibilidade, é possível efetuar uma divisão em várias subzonas, que se apresentam no Desenho 3. 

 

4. Avaliação de Impactes 

Considerando o levantamento patrimonial realizado, procedeu-se a uma avaliação de impactes do projeto 

relativamente às vinte e quatro ocorrências inventariadas nos trabalhos de pesquisa documental situados na 

AII dos acessos. De igual forma procedeu-se a uma avaliação de impactes relativamente às ocorrências 

identificadas na prospeção arqueológica. 

 

Tabela 1.3 – Síntese da avaliação de impactes sobre as ocorrências identificadas em pesquisa documental  

Nº trab. 
campo 

EIA 

Nº pesq. 

docum. 

EIA 

Nome Tipo Localização Impactes 

2 - Casa da Devesa Edifício 

A cerca de 50m do 

acesso a construir 

ao apoio 13/11 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 

2 e Linha Frades – 

Caniçada 

Dado o afastamento existente e o 

tipo de trabalhos a executar, não 

se prefiguram impactes diretos ou 

indiretos 

4 - Casa da Devesa Arte Rupestre 

A cerca de 20m do 

acesso a construir 

ao apoio 13/11 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 

2 e Linha Frades – 

Caniçada 

Poderão ocorrer impactes diretos, 

negativos, mas pouco prováveis e 

estão sobretudo relacionados com 

a deslocação de maquinaria 

pesada 

5 - Casa da Devesa Arte Rupestre 

A cerca de 85m do 

acesso a construir 

ao apoio 14/12 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 

2 e Linha Frades – 

Caniçada 

Dado o afastamento existente e o 

tipo de trabalhos a executar, não 

se prefiguram impactes diretos ou 

indiretos 

6 - Salamonde Arte Rupestre 

A cerca de 50m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 17/15 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 

2 e Linha Frades – 

Caniçada 

Dado o afastamento existente e o 

tipo de trabalhos a executar, não 

se prefiguram impactes diretos ou 

indiretos 

7 - Salamonde Arte Rupestre 

A cerca de 10m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 17/15 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 

2 e Linha Frades – 

Caniçada 

Dada a proximidade em relação 

ao acesso, poderão ocorrer 

impactes diretos negativos e 

prováveis, essencialmente 

relacionados com a deslocação de 

maquinaria pesada. 

8 - Boi Loiro Via Corresponde ao 

acesso a melhorar 

Os impactes serão diretos, 

negativos, sendo mesmo certos 



Projeto de Execução da Linha Vieira do Minho - Pedralva 2, a 400 kV e desvio da Linha Frades - Caniçada, 
a 150 kV 

Resposta à Declaração de Impacte Ambiental: Elementos a apresentar previamente ao início da obra 

 
 

Imp – 5007_R4A Página 9 
 

Nº trab. 
campo 

EIA 

Nº pesq. 

docum. 

EIA 

Nome Tipo Localização Impactes 

ao apoio 20/18 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 

2 e Linha Frades – 

Caniçada 

9 - Roças Arte Rupestre 

A cerca de 20m do 

acesso a criar ao 

apoio 21/19 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 

2 e Linha Frades – 

Caniçada 

Poderão ocorrer impactes diretos, 

negativos, mas pouco prováveis e 

estão sobretudo relacionados com 

a deslocação de maquinaria 

pesada 

10  Monte de Covelos Mamoa (?) 

A cerca de 95m do 

acesso a criar ao 

apoio 61 da Linha 

Vieira do Minho – 

Pedralva 2 

Dado o afastamento existente e o 

tipo de trabalhos a executar, não 

se prefiguram impactes diretos ou 

indiretos 

PD10 10 Gavião Beiral Capela 

A cerca de 65m do 

acesso a construir 

ao apoio 10/8 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 

2 e Linha Frades – 

Caniçada 

Dado o afastamento existente e o 

tipo de trabalhos a executar, não 

se prefiguram impactes diretos ou 

indiretos 

PD12 12 Outeiro do Vale Povoado 

A cerca de 5m do 

acesso a construir 

ao apoio 11/9 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 

2 e Linha Frades – 

Caniçada 

Dada a proximidade do acesso em 

relação à área de sensibilidade 

arqueológica poderão ocorrer 

impactes diretos e negativos, 

embora não seja possível 

determinar a probabilidade dos 

mesmos 

PD16 16 Outeiro dos Púcaros Via 

A cerca de 35m do 

acesso a construir 

ao apoio 13/11 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 

2 e Linha Frades – 

Caniçada 

Dado o afastamento existente e o 

tipo de trabalhos a executar, não 

se prefiguram impactes diretos ou 

indiretos 

PD26 26 Almas 2 Arte rupestre 

A cerca de 15m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 16/14 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 

2 e Linha Frades – 

Caniçada 

Poderão ocorrer impactes diretos, 

negativos, mas pouco prováveis e 

estão sobretudo relacionados com 

a deslocação de maquinaria 

pesada 

PD116 116 Rechã Arte Rupestre  

A cerca de 15m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 34/32 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 

2 e Linha Frades – 

Caniçada 

Poderão ocorrer impactes diretos, 

negativos, mas pouco prováveis e 

estão sobretudo relacionados com 

a deslocação de maquinaria 

pesada 

- 24 Almas 1 Arte Rupestre 

A cerca de 75m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 16/14 da 

Linha Vieira do 

Dado o afastamento existente e o 

tipo de trabalhos a executar, não 

se prefiguram impactes diretos ou 
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Nº trab. 
campo 

EIA 

Nº pesq. 

docum. 

EIA 

Nome Tipo Localização Impactes 

Minho – Pedralva 

2 e Linha Frades – 

Caniçada 

indiretos 

 
108 Mamoa 5 da Lama dos 

Eidos 

Mamoa/ 

Tumulus 

A cerca de 90m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 31/29 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 

2 e Linha Frades – 

Caniçada 

Dado o afastamento existente e o 

tipo de trabalhos a executar, não 

se prefiguram impactes diretos ou 

indiretos 

 
111 Mamoa 2 de Penedo 

Covo 

Mamoa/ 

Tumulus 

A cerca de 80m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 27/25 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 

2 e Linha Frades – 

Caniçada 

Dado o afastamento existente e o 

tipo de trabalhos a executar, não 

se prefiguram impactes diretos ou 

indiretos 

 
115 Mamoa 1 da Lama de 

Eidos 

Mamoa/ 

Tumulus 

A cerca de 20m do 

acesso a criar ao 

apoio 30/28 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 

2 e Linha Frades – 

Caniçada 

Poderão ocorrer impactes diretos, 

negativos, mas pouco prováveis e 

estão sobretudo relacionados com 

a deslocação de maquinaria 

pesada 

 
118 Mamoa 3 da Lama de 

Eidos 

Mamoa/ 

Tumulus 

A cerca de 25m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 31/29 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 

2 e Linha Frades – 

Caniçada 

Poderão ocorrer impactes diretos, 

negativos, mas pouco prováveis e 

estão sobretudo relacionados com 

a deslocação de maquinaria 

pesada 

 
119 Mamoa 4 da Lama de 

Eidos 

Mamoa/ 

Tumulus 

A cerca de 45m do 

acesso a melhorar 

ao apoio 31/29 da 

Linha Vieira do 

Minho – Pedralva 

2 e Linha Frades – 

Caniçada 

Poderão ocorrer impactes 

indiretos, negativos, mas pouco 

prováveis e estão sobretudo 

relacionados com a deslocação e 

parqueamento de maquinaria 

pesada 

 
163 Vila Monteira 

Povoado 

Aberto 

O limite da área 

definida em PDM 

a cerca 5m do 

acesso a criar ao 

apoio 50 e 

sobrepõe parte do 

acesso a criar ao 

apoio 51 da Linha 

Vieira do Minho – 

Pedralva 2 

Dada a proximidade do acesso em 

relação à área de sensibilidade 

arqueológica poderão ocorrer 

impactes diretos e negativos, 

embora não seja possível 

determinar a probabilidade dos 

mesmos 

 
165 Monte de Cidró Habitat 

A cerca de 75m do 

acesso a criar ao 

apoio 51 da Linha 

Vieira do Minho – 

Pedralva 2 

Como se desconhece a dimensão 

do sítio arqueológico deverá 

equacionar-se a possibilidade de 

ocorrerem impactes diretos, 

negativos, que a poderão ser de 

magnitude e significância mediana 

 
167 Alto de S. Mamede 1 Mamoa/ 

A cerca de 25m do 

acesso 1 a 
Poderão ocorrer impactes diretos, 

negativos, mas pouco prováveis e 
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Nº trab. 
campo 

EIA 

Nº pesq. 

docum. 

EIA 

Nome Tipo Localização Impactes 

Tumulus melhorar ao apoio 

56 da Linha Vieira 

do Minho – 

Pedralva 2 

estão sobretudo relacionados com 

a deslocação e parqueamento de 

maquinaria pesada 

 
168 Alto de S. Mamede 2 

Mamoa/ 

Tumulus 

A cerca de 25m do 

acesso 1 a 

melhorar ao apoio 

56 

Poderão ocorrer impactes diretos, 

negativos, mas pouco prováveis e 

estão sobretudo relacionados com 

a deslocação e parqueamento de 

maquinaria pesada 

 
174 Santo Tirso Povoado 

A cerca de 85m do 

acesso a criar ao 

apoio 64 da Linha 

Vieira do Minho – 

Pedralva. Acesso 

a melhorar no 

interior da área de 

sensibilidade 

arqueológica 2 

Dada a proximidade do acesso em 

relação à área de sensibilidade 

arqueológica poderão ocorrer 

impactes diretos e negativos, 

embora não seja possível 

determinar a probabilidade dos 

mesmos 

 

De uma forma global os impactes em parte dos elementos patrimoniais serão indiretos ou mesmo 

inexistentes. Apenas no caso das ocorrências de trabalho de campo do EIA 4, 7, 8, 9,PD12, PD26, PD116 e 

da pesquisa documental do EIA 115, 118, 163, 165, 167, 168 e 174 prevê-se a ocorrência de impactes 

diretos. Contudo, apenas no caso da ocorrência 8 (trabalho de campo do EIA) prevê-se uma afetação 

significativa dado que a ocorrência corresponde ao acesso a melhorar. 

 

Tabela 1.3 – Síntese da avaliação de impactes sobre as ocorrências identificadas em trabalho de campo 

Nº Nome Tipo Localização Impactes 

12 Corte do Pena Via 

Intercetado pelo 

acesso a melhorar ao 

apoio 9/7 da Linha 

Vieira do Minho – 

Pedralva 2 e Linha 

Frades – Caniçada 

Os impactes serão diretos, 

negativos, sendo eles certos 

13 Ribeira da Telha Via 

Corresponde 

parcialmente ao 

acesso a melhorar ao 

apoio 19/17 da Linha 

Vieira do Minho – 

Pedralva 2 e Linha 

Frades – Caniçada 

Os impactes serão diretos, 

negativos, sendo eles certos 

14 Outeiro 
Abrigo/ 

Arte Rupestre 

A cerca de 10m do 

acesso a construir ao 

apoio 23/21 da Linha 

Vieira do Minho – 

Pedralva 2 e Linha 

Frades – Caniçada 

Dada a proximidade em relação ao 

acesso, poderão ocorrer impactes 

diretos negativos e prováveis, 

essencialmente relacionados com a 

deslocação de maquinaria pesada. 

15 Rechã Mina água 

A cerca de 5m do 

acesso a melhorar ao 

apoio 34/32 da Linha 

Vieira do Minho – 

Pedralva 2 e Linha 

Frades – Caniçada 

Dada a proximidade em relação ao 

acesso, poderão ocorrer impactes 

diretos negativos e prováveis, 

essencialmente relacionados com a 

movimentação de terras. 
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Nº Nome Tipo Localização Impactes 

16 Portela Mina de água 

A cerca de 2m do 

acesso 1 a melhorar 

ao apoio 56 

Dada a proximidade em relação ao 

acesso, poderão ocorrer impactes 

diretos negativos e prováveis, 

essencialmente relacionados com a 

movimentação de terras. 

17 Santo Tirso 
Gravura 

cruciforme 

A cerca de 30m do 

acesso a criar ao 

apoio 64 

Poderão ocorrer impactes diretos, 

negativos, mas pouco prováveis e 

estão sobretudo relacionados com a 

deslocação de maquinaria pesada 

18 Serra do Carvalho 
Gravuras 

cruciforme 

A cerca de 25m do 

acesso a melhorar ao 

apoio 74 

Poderão ocorrer impactes diretos, 

negativos, mas pouco prováveis e 

estão sobretudo relacionados com a 

deslocação de maquinaria pesada 

19 Cabeço de Vila Via 

Corresponde 

parcialmente ao 

acesso a melhorar ao 

apoio 76 

Os impactes serão diretos, 

negativos, sendo eles certos 

20 Cabeço de Vila Pontão 
No acesso a melhorar 

ao apoio 76 

Os impactes serão diretos, 

negativos, sendo eles certos 

21 Cabeço de Vila Palheiro 
No acesso a melhorar 

ao apoio 76 

Os impactes serão diretos, 

negativos, mas pouco prováveis 

22 Alto de S. Miguel Via 

Corresponde 

parcialmente ao 

acesso a melhorar ao 

apoio 78 

Os impactes serão diretos, 

negativos, sendo eles certos 

 

De uma forma global os impactes sobre os elementos patrimoniais identificados em trabalho de campo 

serão diretos, mas tendo em conta a sua natureza, estes configuram-se como pouco relevantes. As 

exceções são as ocorrências 12, 13, 19, 20 e 22 por se prever uma afetação significativa, dado que estas 

ocorrências correspondem a vias para as quais se prevê a melhoria da acessibilidade. Ainda assim, no caso 

da ocorrência 13 os impactes não são particularmente relevantes dada a cronologia aparentemente recente 

deste elemento patrimonial. 

 

 

5. Definição de Medidas de Minimização 

5.1. Medidas já definidas na DIA 

Elencam-se seguidamente as medidas já definidas na DIA que devem ser implementadas para minimizar 

eventuais impactes decorrentes dos trabalhos a realizar no âmbito da criação e melhoria de acessos: 

 Medida 68 da DIA: Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação, das áreas de 

incidência do projeto que apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de 

conhecimento, incluindo todos os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e 

empréstimos de inertes; Os resultados obtidos no decurso desta prospeção podem determinar a 

adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações 

arqueológicas, entre outras). Deve compatibilizar-se a localização dos elementos do projeto com os 

vestígios patrimoniais que possam ser detetados, de modo a garantir a sua preservação. 

 Medida 70 da DIA: Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que 

impliquem movimentações de terras (remoção e revolvimento do solo, como desmatações, 

decapagens superficiais, preparação e regularização do terreno, escavações no solo e subsolo, 
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depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 

preparatórias da obra, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação. O 

acompanhamento deve ser continuado e efetivo pelo que, se existir mais que uma frente de obra a 

decorrer em simultâneo, terá de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes. O início de 

qualquer trabalho deve ser comunicado, atempadamente, à equipa de arqueologia. 

 Medida 74 da DIA: Na área de incidência do projeto, ocorrem muros de divisão de propriedade em 

pedra seca, pelo que se recomenda o registo por amostragem tipológica em troços com o 

comprimento de 2 m, daqueles que venham a ser alvo de afetação direta pelo projeto (destruição ou 

descaracterização); atendendo que estas estruturas constituem evidências de uma arquitetura rural 

em desaparecimento, sobrevivendo assim à memória das tipologias construtivas destas estruturas 

na região. 

5.2. Medidas específicas 

Apresentam-se seguidamente as medidas consideradas específicas a implementar para minimizar 

eventuais impactes sobre as ocorrências patrimoniais. Estas subdividem-se em dois grupos: medidas para 

ocorrências identificadas em pesquisa documental e medidas para ocorrências identificadas em trabalho de 

campo.  

Assim como medidas específicas para as ocorrências identificadas em pesquisa documental, recomenda-se: 

 Para a ocorrência 2 (trabalho de campo do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais 

onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100m do limite exterior de 

todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 

acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Na análise ao tipo de trabalhos 

a desenvolver e o afastamento existente que esta medida pode ser substituída pela conservação 

pela salvaguarda. Em caso de circulação de maquinaria a menos de 50m a ocorrência deverá ser 

sinalizada. 

 Para a ocorrência 4 (trabalho de campo do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais 

onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100m do limite exterior de 

todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 

acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Na análise ao tipo de trabalhos 

a desenvolver considera-se que esta medida pode ser substituída pela conservação pela 

salvaguarda com recurso a vedação e sinalização permanente durante a fase de obra; 

 Para a ocorrência 5 (trabalho de campo do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais 

onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100m do limite exterior de 

todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 

acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Na análise ao tipo de trabalhos 

a desenvolver e o afastamento existente que esta medida pode ser substituída pela conservação 

pela salvaguarda. Em caso de circulação de maquinaria a menos de 50m a ocorrência deverá ser 

sinalizada. 

 Para a ocorrência 6 (trabalho de campo do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais 

onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100m do limite exterior de 

todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 
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acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Na análise ao tipo de trabalhos 

a desenvolver e o afastamento existente que esta medida pode ser substituída pela conservação 

pela salvaguarda. Em caso de circulação de maquinaria a menos de 50m a ocorrência deverá ser 

sinalizada. 

 Para a ocorrência 7 (trabalho de campo do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais 

onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100m do limite exterior de 

todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 

acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Na análise ao tipo de trabalhos 

a desenvolver considera-se que esta medida pode ser substituída pela conservação pela 

salvaguarda com recurso a vedação e sinalização permanente durante a fase de obra; 

 Para a ocorrência 8 (trabalho de campo do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “Relativamente aos acessos existentes, caso se trate de troços de vias antigas, 

deve evitar-se a sua utilização como acessos à frente de obra. Neste contexto, salienta-se que deve 

ser evitada a utilização das ocorrências patrimoniais Nº8 – Boi louro (Calçada), PD7 – Caminho de 

Santa Leocádia/Pitões (Via) e PD16 – Outeiro dos Púcaros (Via) como acesso à frente de obra, 

definindo para o efeito caminhos alternativos”. Esta medida afigura-se adequada. Contudo, tendo 

em conta o impacte no solo decorrente da construção de um novo acesso, afigura-se mais viável a 

utilização desta ocorrência como acesso ainda que para tal seja necessário assegurar a sua 

conservação. Propõe-se desta forma que o arqueólogo responsável pelo acompanhamento 

arqueológico em obra, em função do estado de conservação em que se encontrar a ocorrência 

nesse momento, determine, ou não, a necessidade de efetuar a cobertura com geotêxtil e almofada 

de terra dos troços lajeados que serão removidos no final dos trabalhos. Todos os muros a 

desmontar, terão que ser refeitos segundo a mesma técnica construtiva. 

 Para a ocorrência 9 (trabalho de campo do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais 

onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100m do limite exterior de 

todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 

acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Na análise ao tipo de trabalhos 

a desenvolver considera-se que esta medida pode ser substituída pela conservação pela 

salvaguarda com recurso a vedação e sinalização permanente durante a fase de obra; 

 Para a ocorrência 10 (trabalho de campo do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais 

onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100m do limite exterior de 

todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 

acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Como esta se encontra a 95m 

da área de afetação mais próxima considera-se cumprida a medida da DIA. Recomenda-se ainda a 

sua sinalização em caso de circulação de viaturas pesadas nas sua imediações, circulação essa 

que deverá cumprir sempre um afastamento superior a 25m. 

 Para a ocorrência PD10 (trabalho de campo do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais 

onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100m do limite exterior de 

todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 

acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Na análise ao tipo de trabalhos 

a desenvolver e o afastamento existente que esta medida pode ser substituída pela conservação 
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pela salvaguarda. Em caso de circulação de maquinaria a menos de 50m a ocorrência deverá ser 

sinalizada. 

 Para a ocorrência PD12 (trabalho de campo do EIA) a DIA refere no ponto 18 das medidas de 

minimização que “(…). Todas as acções com impacte no solo, situadas a menos de 100m dessa 

área, devem ser efetuadas com recurso a decapagens mecânicas de 20 em 20cm, podendo ser 

alteradas para manuais no decorrer dos trabalhos.” Esta medida considera-se adequada aos 

trabalhos a realizar junto deste sítio. 

 Para a ocorrência PD16 (trabalho de campo do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “Relativamente aos acessos existentes, caso se trate de troços de vias antigas, 

deve evitar-se a sua utilização como acessos à frente de obra. Neste contexto, salienta-se que deve 

ser evitada a utilização das ocorrências patrimoniais Nº8 – Boi louro (Calçada), PD7 – Caminho de 

Santa Leocádia/Pitões (Via) e PD16 – Outeiro dos Púcaros (Via) como acesso à frente de obra, 

definindo para o efeito caminhos alternativos”. Esta medida condiciona a utilização desta ocorrência, 

Contudo, tendo em conta o impacte no solo decorrente da construção de um novo acesso, afigura-

se mais viável a utilização desta ocorrência como acesso, ainda que para tal seja necessário 

assegurar a sua conservação. Propõe-se desta forma que o arqueólogo responsável pelo 

acompanhamento arqueológico em obra, em função do estado de conservação em que se 

encontrar a ocorrência nesse momento, determine, ou não, a necessidade de efetuar a cobertura 

com geotêxtil e almofada de terra dos troços lajeados que serão removidos no final dos trabalhos. 

Todos os muros a desmontar, terão que ser refeitos segundo a mesma técnica construtiva. Estes 

terão que ser alvo de registo, de acordo com a medida de minimização 74 da DIA “Na área de 

incidência do projeto, ocorrem muros de divisão de propriedade em pedra seca. Recomenda-se o 

registo por amostragem tipológica e não mais que troços de 2 metros de comprimento, daqueles 

que venham a ser alvo de afetação direta pelo projeto (destruição ou descaracterização), atendendo 

a que constituem evidências de uma arquitetura rural em desaparecimento, sobrevivendo assim a 

memória das tipologias construtivas destas estruturas na região” 

 Para a ocorrência PD26 (trabalho de campo do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais 

onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100m do limite exterior de 

todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 

acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Na análise ao tipo de trabalhos 

a desenvolver considera-se que esta medida pode ser substituída pela conservação pela 

salvaguarda com recurso a vedação e sinalização permanente durante a fase de obra; 

 Para a ocorrência PD116 (trabalho de campo do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais 

onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100m do limite exterior de 

todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 

acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Na análise ao tipo de trabalhos 

a desenvolver considera-se que esta medida pode ser substituída pela conservação pela 

salvaguarda com recurso a vedação e sinalização permanente durante a fase de obra; 

 Para a ocorrência 24 (pesquisa documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais 

onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100m do limite exterior de 

todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 

acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Na análise ao tipo de trabalhos 

a desenvolver e o afastamento existente que esta medida pode ser substituída pela conservação 
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pela salvaguarda. Em caso de circulação de maquinaria a menos de 50m a ocorrência deverá ser 

sinalizada. 

 Para a ocorrência 108 (pesquisa documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais 

onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100m do limite exterior de 

todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 

acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Como esta se encontra a 90m 

da área de afetação mais próxima considera-se cumprida a medida da DIA. Recomenda-se ainda a 

sua sinalização em caso de circulação de viaturas pesadas nas sua imediações, circulação essa 

que deverá cumprir sempre um afastamento superior a 25m. 

 Para a ocorrência 111 (pesquisa documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais 

onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100m do limite exterior de 

todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 

acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Como esta se encontra a 80m 

da área de afetação mais próxima considera-se que existe um afastamento suficiente para anular 

impactes diretos ou indiretos da melhoria ou criação de acessos. Recomenda-se ainda a sua 

sinalização em caso de circulação de viaturas pesadas nas sua imediações, circulação essa que 

deverá cumprir sempre um afastamento superior a 25m. 

 Para a ocorrência 115 (pesquisa documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais 

onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100m do limite exterior de 

todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 

acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Como esta se encontra a 20m 

da área de afetação mais próxima considera-se que poderão ocorrer impactes diretos. A alternativa 

de acessos implicaria a criação de um novo acesso com os decorrentes impactes no solo. Desta 

forma considera-se que poderá ser melhorado o acesso junto deste monumento megalítico, desde 

que eventuais movimentos de terra seja efetuados do lado oposto. É obrigatória a conservação do 

sítio que passa pela salvaguarda com recurso a vedação e sinalização permanente durante a fase 

de obra.  

 Para a ocorrência 118 (pesquisa documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais 

onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100m do limite exterior de 

todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 

acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Como esta se encontra a 

cerca de 25m da área de afetação mais próxima considera-se que poderão ocorrer impactes diretos. 

A alternativa de acessos implicaria a criação de um novo acesso com os decorrentes impactes no 

solo. Desta forma considera-se que poderá ser melhorado o acesso junto deste monumento 

megalítico, desde que eventuais movimentos de terra seja efetuados do lado oposto. É obrigatória a 

conservação do sítio que passa pela salvaguarda com recurso a vedação e sinalização permanente 

durante a fase de obra. 

  Para a ocorrência 119 (pesquisa documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais 

onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100m do limite exterior de 
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todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 

acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Como esta se encontra a 

cerca de 45m da área de afetação mais próxima considera-se que poderão ocorrer impactes diretos. 

A alternativa de acessos implicaria a criação de um novo acesso com os decorrentes impactes no 

solo. Desta forma considera-se que poderá ser melhorado o acesso junto deste monumento 

megalítico, desde que eventuais movimentos de terra seja efetuados do lado oposto. É obrigatória a 

conservação do sítio que passa pela salvaguarda com recurso a vedação e sinalização permanente 

durante a fase de obra. 

 Para a ocorrência 163 (pesquisa documental do EIA) a DIA no ponto 19 das medidas de 

minimização refere “…afastamento de todas as infraestruturas com impacte no solo para uma 

distância superior a 100m do limite da área de sensibilidade arqueológica definida em PDM…”. 

Como o apoio se encontra a menos de 100m da área definida em PDM, o acesso não poderá 

assegurar o afastamento solicitado. Propõe-se desta forma que o arqueólogo responsável pelo 

acompanhamento arqueológico em obra, em função do estado de conservação em que se 

encontrar a ocorrência nesse momento, determine, ou não, a necessidade de efetuar escavações 

com recurso a decapagens mecânicas de 20 em 20 cm, na parte do acesso que se encontra na 

área inferior a 100m do limite de PDM. 

 Para a ocorrência 165 (pesquisa documental do EIA) a DIA no ponto 19 das medidas de 

minimização refere “…afastamento de todas as infraestruturas com impacte no solo para uma 

distância superior a 100m do limite exterior dos vestígios identificados…”. Como o apoio se 

encontra a menos de 100m da área definida em PDM, o acesso não poderá assegurar o 

afastamento solicitado. Propõe-se desta forma que o arqueólogo responsável pelo 

acompanhamento arqueológico em obra, em função do estado de conservação em que se 

encontrar a ocorrência nesse momento, determine, ou não, a necessidade de efetuar escavações 

com recurso a decapagens mecânicas de 20 em 20 cm, na parte do acesso que se encontra na 

área inferior a 100m do limite de PDM. 

 Para a ocorrência 118 (pesquisa documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais 

onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100m do limite exterior de 

todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 

acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Como esta se encontra a 

cerca de 25m da área de afetação mais próxima considera-se que poderão ocorrer impactes diretos. 

A alternativa de acessos implicaria a criação de um novo acesso com os decorrentes impactes no 

solo. Desta forma considera-se que poderá ser melhorado o acesso junto deste monumento 

megalítico, desde que eventuais movimentos de terra seja efetuados do lado oposto. É obrigatória a 

conservação do sítio que passa pela salvaguarda com recurso a vedação e sinalização permanente 

durante a fase de obra. 

 Para a ocorrência 174 (pesquisa documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 

apresentar que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam interditos em todos os locais 

onde foram detetadas ocorrências patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes referida 

anteriormente, e devem garantir um afastamento mínimo de cerca de 100m do limite exterior de 

todas as ocorrências patrimoniais. Afastamento idêntico deve ser garantido na definição dos 

acessos a construir de novo ou dos que carecem de melhoramento.” Como esta se encontra a 

cerca de 85m da área de afetação mais próxima considera-se que poderão ocorrer impactes 

indiretos. Para o local prevê-se a melhoria de um acesso e marginalmente um pequeno troço de 

acesso a criar, que se localizam no interior da área de potencial arqueológico, esta ação não se 

afigura significativamente impacte dado que a área definida não corresponde a um sítio 

arqueológico, mas a uma área eventualmente com potencial arqueológico não comprovado, 

segundo informação do arqueólogo que definiu esta área (Dr. Orlando Fernandes). Propõe-se desta 
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forma que o arqueólogo responsável pelo acompanhamento arqueológico em obra, em função do 

estado de conservação em que se encontrar a ocorrência nesse momento, determine, ou não, a 

necessidade de efetuar escavações com recurso a decapagens mecânicas de 20 em 20 cm, na 

parte do acesso que se encontra na área de potencial arqueológico.  

Para as ocorrências identificadas em trabalho de campo recomenda-se: 

 Para a ocorrência 12 a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a apresentar que “Relativamente aos 

acessos existentes, caso se trate de troços de vias antigas, deve evitar-se a sua utilização como 

acessos à frente de obra. Neste contexto, salienta-se que deve ser evitada a utilização das 

ocorrências patrimoniais Nº8 – Boi louro (Calçada), PD7 – Caminho de Santa Leocádia/Pitões (Via) 

e PD16 – Outeiro dos Púcaros (Via) como acesso à frente de obra, definindo para o efeito caminhos 

alternativos”. Esta medida condiciona a utilização desta ocorrência, Contudo, tendo em conta o 

impacte no solo decorrente da construção de um novo acesso, afigura-se mais viável a utilização 

desta ocorrência como acesso, ainda que para tal seja necessário assegurar a sua conservação. 

Propõe-se desta forma que o arqueólogo responsável pelo acompanhamento arqueológico em obra, 

em função do estado de conservação em que se encontrar a ocorrência nesse momento, determine, 

ou não, a necessidade de efetuar a cobertura com geotêxtil e almofada de terra dos troços lajeados 

que serão removidos no final dos trabalhos. Todos os muros a desmontar, terão que ser refeitos 

segundo a mesma técnica construtiva. Estes terão que ser alvo de registo, de acordo com a medida 

de minimização 74 da DIA “Na área de incidência do projeto, ocorrem muros de divisão de 

propriedade em pedra seca. Recomenda-se o registo por amostragem tipológica e não mais que 

troços de 2 metros de comprimento, daqueles que venham a ser alvo de afetação direta pelo projeto 

(destruição ou descaracterização), atendendo a que constituem evidências de uma arquitetura rural 

em desaparecimento, sobrevivendo assim a memória das tipologias construtivas destas estruturas 

na região” 

 Para a ocorrência 13 a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a apresentar que “Relativamente aos 

acessos existentes, caso se trate de troços de vias antigas, deve evitar-se a sua utilização como 

acessos à frente de obra. Neste contexto, salienta-se que deve ser evitada a utilização das 

ocorrências patrimoniais Nº8 – Boi louro (Calçada), PD7 – Caminho de Santa Leocádia/Pitões (Via) 

e PD16 – Outeiro dos Púcaros (Via) como acesso à frente de obra, definindo para o efeito caminhos 

alternativos”. Esta medida não condiciona a utilização desta ocorrência, uma vez que ela aparente 

cronologia contemporânea e não antigo. Ainda assim convém assegurar a conservação desta 

ocorrência. Propõe-se desta forma que o arqueólogo responsável pelo acompanhamento 

arqueológico em obra, em função do estado de conservação em que se encontrar a ocorrência 

nesse momento, determine, ou não, de efetuar a cobertura com geotêxtil e almofada de terra dos 

troços lajeados que serão removidos no final dos trabalhos. Todos os muros a desmontar, terão que 

ser refeitos segundo a mesma técnica construtiva. Estes terão que ser alvo de registo, de acordo 

com a medida de minimização 74 da DIA “Na área de incidência do projeto, ocorrem muros de 

divisão de propriedade em pedra seca. Recomenda-se o registo por amostragem tipológica e não 

mais que troços de 2 metros de comprimento, daqueles que venham a ser alvo de afetação direta 

pelo projeto (destruição ou descaracterização), atendendo a que constituem evidências de uma 

arquitetura rural em desaparecimento, sobrevivendo assim a memória das tipologias construtivas 

destas estruturas na região” 

 Para a ocorrência 14 a DIA refere no ponto 66 das medidas de minimização “Efetuar a sinalização e 

vedação permanente de todas as ocorrências patrimoniais que possam surguir durante os trabalhos 

de acompanhamento, caso se localizem a menos de 100metros das áreas a intervencionar/utilizar 

(incluindo acessos já existentes), de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à 

obra”. Considera-se esta medida adequada a esta ocorrência patrimonial. 

 Para a ocorrência 15 a DIA refere no ponto 66 das medidas de minimização “Efetuar a sinalização e 

vedação permanente de todas as ocorrências patrimoniais que possam surguir durante os trabalhos 
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de acompanhamento, caso se localizem a menos de 100metros das áreas a intervencionar/utilizar 

(incluindo acessos já existentes), de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à 

obra”. Considera-se esta medida adequada a esta ocorrência patrimonial. 

 Para a ocorrência 16 a DIA refere no ponto 66 das medidas de minimização “Efetuar a sinalização e 

vedação permanente de todas as ocorrências patrimoniais que possam surguir durante os trabalhos 

de acompanhamento, caso se localizem a menos de 100metros das áreas a intervencionar/utilizar 

(incluindo acessos já existentes), de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à 

obra”. Considera-se esta medida adequada a esta ocorrência patrimonial. 

 Para a ocorrência 17 a DIA refere no ponto 66 das medidas de minimização “Efetuar a sinalização e 

vedação permanente de todas as ocorrências patrimoniais que possam surguir durante os trabalhos 

de acompanhamento, caso se localizem a menos de 100metros das áreas a intervencionar/utilizar 

(incluindo acessos já existentes), de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à 

obra”. Considera-se esta medida adequada a esta ocorrência patrimonial. 

 Para a ocorrência 18 a DIA refere no ponto 66 das medidas de minimização “Efetuar a sinalização e 

vedação permanente de todas as ocorrências patrimoniais que possam surguir durante os trabalhos 

de acompanhamento, caso se localizem a menos de 100metros das áreas a intervencionar/utilizar 

(incluindo acessos já existentes), de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à 

obra”. Considera-se esta medida adequada a esta ocorrência patrimonial. 

 Para a ocorrência 19 a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a apresentar que “Relativamente aos 

acessos existentes, caso se trate de troços de vias antigas, deve evitar-se a sua utilização como 

acessos à frente de obra. Neste contexto, salienta-se que deve ser evitada a utilização das 

ocorrências patrimoniais Nº8 – Boi louro (Calçada), PD7 – Caminho de Santa Leocádia/Pitões (Via) 

e PD16 – Outeiro dos Púcaros (Via) como acesso à frente de obra, definindo para o efeito caminhos 

alternativos”. Esta medida condiciona a utilização desta ocorrência, Contudo, tendo em conta o 

impacte no solo decorrente da construção de um novo acesso, afigura-se mais viável a utilização 

desta ocorrência como acesso, ainda que para tal seja necessário assegurar a sua conservação. 

Propõe-se desta forma que o arqueólogo responsável pelo acompanhamento arqueológico em obra, 

em função do estado de conservação em que se encontrar a ocorrência nesse momento, determine, 

ou não, a necessidade de efetuar a cobertura com geotêxtil e almofada de terra dos troços lajeados 

que serão removidos no final dos trabalhos. Todos os muros a desmontar, terão que ser refeitos 

segundo a mesma técnica construtiva. Estes terão que ser alvo de registo, de acordo com a medida 

de minimização 74 da DIA “Na área de incidência do projeto, ocorrem muros de divisão de 

propriedade em pedra seca. Recomenda-se o registo por amostragem tipológica e não mais que 

troços de 2 metros de comprimento, daqueles que venham a ser alvo de afetação direta pelo projeto 

(destruição ou descaracterização), atendendo a que constituem evidências de uma arquitetura rural 

em desaparecimento, sobrevivendo assim a memória das tipologias construtivas destas estruturas 

na região” 

 Para a ocorrência 20 a DIA refere no ponto 66 das medidas de minimização “Efetuar a sinalização e 

vedação permanente de todas as ocorrências patrimoniais que possam surguir durante os trabalhos 

de acompanhamento, caso se localizem a menos de 100metros das áreas a intervencionar/utilizar 

(incluindo acessos já existentes), de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à 

obra”. Neste caso como a ocorrência irá ser utilizada como passagem de maquinaria, recomenda-se 

para a sua salvaguarda o reforço estrutural e a não alteração ou acrescento de elementos. 

 Para a ocorrência 21 a DIA refere no ponto 66 das medidas de minimização “Efetuar a sinalização e 

vedação permanente de todas as ocorrências patrimoniais que possam surguir durante os trabalhos 

de acompanhamento, caso se localizem a menos de 100metros das áreas a intervencionar/utilizar 

(incluindo acessos já existentes), de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à 

obra”. Considera-se esta medida adequada a esta ocorrência patrimonial. 
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 Para a ocorrência 22 a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a apresentar que “Relativamente aos 

acessos existentes, caso se trate de troços de vias antigas, deve evitar-se a sua utilização como 

acessos à frente de obra. Neste contexto, salienta-se que deve ser evitada a utilização das 

ocorrências patrimoniais Nº8 – Boi louro (Calçada), PD7 – Caminho de Santa Leocádia/Pitões (Via) 

e PD16 – Outeiro dos Púcaros (Via) como acesso à frente de obra, definindo para o efeito caminhos 

alternativos”. Esta medida condiciona a utilização desta ocorrência, Contudo, tendo em conta o 

impacte no solo decorrente da construção de um novo acesso, afigura-se mais viável a utilização 

desta ocorrência como acesso, ainda que para tal seja necessário assegurar a sua conservação. 

Propõe-se desta forma que o arqueólogo responsável pelo acompanhamento arqueológico em obra, 

em função do estado de conservação em que se encontrar a ocorrência nesse momento, determine, 

ou não, a necessidade de efetuar a cobertura com geotêxtil e almofada de terra dos troços lajeados 

que serão removidos no final dos trabalhos. Todos os muros a desmontar, terão que ser refeitos 

segundo a mesma técnica construtiva. Estes terão que ser alvo de registo, de acordo com a medida 

de minimização 74 da DIA “Na área de incidência do projeto, ocorrem muros de divisão de 

propriedade em pedra seca. Recomenda-se o registo por amostragem tipológica e não mais que 

troços de 2 metros de comprimento, daqueles que venham a ser alvo de afetação direta pelo projeto 

(destruição ou descaracterização), atendendo a que constituem evidências de uma arquitetura rural 

em desaparecimento, sobrevivendo assim a memória das tipologias construtivas destas estruturas 

na região” 


