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1. Antecedentes 

O Relatório Patrimonial apresentado reporta-se aos trabalhos arqueológicos a realizar no âmbito do processo 

de Avaliação de Impacte Ambiental do EIA da Linha Vieira do Minho – Pedralva 2 e Linha Frades – Caniçada, 

a 400/150 kV, mais precisamente a prospeção arqueológica dos acessos a criar e a melhorar referentes à 

desmontagem da Linha Frades – Caniçada (LFRD.CD), conforme requerido pela DIA no n.º 8 dos elementos 

a apresentar previamente ao início da obra.  

Adicionalmente, de forma a dar resposta ao requerido no Elemento a apresentar previamente ao início da 

obra n.º 9, apresentam-se, no Anexo B do presente documento, as fichas de caracterização das ocorrências 

patrimoniais identificadas durante a prospeção arqueológica. 

Os acessos a avaliar correspondem a caminhos a criar ou a melhorar que permitem aceder a um grande 

conjunto de apoios da linha a desmontar Frades – Caniçada, a 150 kV. 
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2. Metodologia 

O estudo patrimonial desenvolvido no âmbito do Elemento a Apresentar previamente ao início da obra n.º 8 

considerou as linhas de orientação constantes da circular sobre a Metodologia para a Caracterização do 

Património nos EIA de projetos de linhas definido entre a REN e o ex-Instituto Português de Arqueologia (IPA). 

Contudo, perante a especificidade dos trabalhos a realizar procedeu-se a uma adaptação da metodologia de 

atuação. Na desmontagem da linha apenas haverá afetação do solo nos acessos existentes a melhorar e nos 

acessos a criar, pelo que só foi necessário proceder à prospeção sistemática nesses locais. 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 1-2 m para cada um dos lados), consistiram num rastreio 

visual sistemático da superfície do solo num corredor de 5 m para cada um dos lados dos caminhos existentes. 

No caso de acessos a criar procedeu-se à prospeção de um corredor com 50 m de largura. 

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 direta (AID). A primeira e a segunda correspondem a um buffer de 100 m em torno 

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

apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 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 5 m para cada um dos lados do caminho existente e 

no caso dos acessos novos um corredor de 50 m. 

Relativamente à prospeção de campo realizou-se uma prospeção sistemática dos acessos a melhorar 

(rastreio visual de 5 m para cada um dos lados) e dos acessos a criar (corredor de 50 m), 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; 

 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. 
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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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3. 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 e aos apoios a 

desmontar em análise. 

No decorrer da pesquisa documental foi possível identificar 29 ocorrências patrimoniais na área de influência 

de 100 m 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 3.1).  

Referência especial para o facto de nenhuma das 29 ocorrências patrimoniais apresentar qualquer estatuto 

de proteção legal. 

Tabela 3.1 – Síntese das ocorrências de interesse patrimonial inventariadas em pesquisa documental 

Nº Pesq. 
Docum 
(EIA) 

Nome Tipo Cronologia Categoria Localização 

10 Gavião Beiral Capela Contemporâneo Arquitetónico 
A cerca de 55 m do acesso a construir e 

do apoio a desmontar 7 da LFRD.CD 

12 Outeiro do Vale Povoado Indeterminado Arqueológico 
No limite do acesso a melhorar e do 

apoio 8 da LFRD.CD 

39 Espigueiro de Além Rio Espigueiro Moderno/Contemporâneo Etnográfico 
A cerca de 35 m do acesso a construir e 

do apoio a desmontar 15 da LFRD.CD 

40 Capela das Almas 
Arquitetura 

Religiosa 
Moderno/Contemporâneo Arquitetónico 

A cerca de 85 m do acesso a construir e 

do apoio a desmontar 13 da LFRD.CD 

41 Espigueiro das Almas Espigueiro Moderno/Contemporâneo Etnográfico 
A cerca de 85 m do acesso a construir e 

do apoio a desmontar 13 da LFRD.CD 

42 
Espigueiro de 

Rebordelos 
Espigueiro Moderno/Contemporâneo Etnográfico 

A cerca de 70 m do acesso a construir e 

do apoio a desmontar 13 da LFRD.CD 

54 Espigueiro 1 da Aldeia Espigueiro Moderno/Contemporâneo Etnográfico 
A cerca de 40 m do acesso a criar e a 

75 m apoio 16 da LFRD.CD 

55 
Epígrafe da Casa de 

Paul 

Registo 

Epigráfico 
Contemporâneo Etnográfico 

A cerca de 40 m do acesso a criar e a 

75 m apoio 16 da LFRD.CD 

56 
Epígrafe da Casa de 

Grande 

Registo 

Epigráfico 
Contemporâneo Etnográfico 

A cerca de 40 m do acesso a criar e a 

75 m apoio 16 da LFRD.CD 

57 
Epígrafe da Casa de 

Alcino 

Registo 

Epigráfico 
Moderno Etnográfico 

A cerca de 40 m do acesso a criar e a 

75 m apoio 16 da LFRD.CD 

68 
Espigueiro do Asilo 

Rebelo 
Espigueiro Moderno/Contemporâneo Etnográfico 

A cerca de 25 m do acesso a criar e a 

55 m apoio 23 da LFRD.CD 

75 Capela de São Pedro  Capela Moderno Arquitetónico 
A cerca de 25 m do acesso a construir e 

do apoio a desmontar 20 da LFRD.CD 

76 Espigueiro 1 de Cela Espigueiro Moderno/Contemporâneo Etnográfico 
A cerca de 75 m do acesso a criar e a 

135 m apoio 20 da LFRD.CD 

77 Espigueiro 2 de Cela Espigueiro Moderno/Contemporâneo Etnográfico 
A cerca de 75 m do acesso a criar e a 

135 m apoio 20 da LFRD.CD 

78 Espigueiro 3 de Cela Espigueiro Moderno/Contemporâneo Etnográfico 
A cerca de 75 m do acesso a criar e a 

135 m apoio 20 da LFRD.CD 
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Nº Pesq. 
Docum 
(EIA) 

Nome Tipo Cronologia Categoria Localização 

82 Casa de Barreiros Edifício Contemporâneo Arquitetónico 
A cerca de 25 m do acesso a criar e a 

55 m apoio 23 da LFRD.CD 

83 
Espigueiro da Casa de 

Barreiros 
Espigueiro Moderno/Contemporâneo Etnográfico 

A cerca de 25 m do acesso a criar e a 

55 m apoio 23 da LFRD.CD 

84 Espigueiro 1 do Eido Espigueiro Moderno/Contemporâneo Etnográfico 
A cerca de 25 m do acesso a criar e a 

55 m apoio 23 da LFRD.CD 

87 Via da Gavinheira Via Romano/Contemporâneo Arqueológico 
A cerca de 70 m do acesso a criar e a 

85 m apoio 25 da LFRD.CD 

89 Alminhas de Insua Alminhas Moderno/Contemporâneo Etnográfico 
A cerca de 80 m do acesso a construir e 

do apoio a desmontar 27da LFRD.CD 

105 Cruzeiro de Ventosa Cruzeiro Idade Moderna Etnográfico 
A cerca de 95 m do acesso a construir e 

do apoio a desmontar 28 da LFRD.CD 

139 Soengas Cruzeiro Indeterminado Etnográfico 
A cerca de 75 m do acesso a criar e a 

130 m apoio 34 da LFRD.CD 

147 
Moinho 3 Ribeira dos 

Moinhos 
Moinho Moderno/Contemporâneo Etnográfico 

A cerca de 95 m do acesso a construir e 

do apoio a desmontar 38 da LFRD.CD 

148 
Moinho 4 Ribeira dos 

Moinhos 
Moinho Moderno/Contemporâneo Etnográfico 

A cerca de 95 m do acesso a construir e 

do apoio a desmontar 38 da LFRD.CD 

149 
Moinho 5 Ribeira dos 

Moinhos 
Moinho Moderno/Contemporâneo Etnográfico 

A cerca de 95 m do acesso a construir e 

do apoio a desmontar 38 da LFRD.CD 

153 Casa do Vale Edifício Moderno Arquitetónico 
A cerca de 85 m do acesso a construir e 

do apoio a desmontar 38 da LFRD.CD 

154 Capela da Casa do Vale Capela Moderno Arquitetónico 
A cerca de 85 m do acesso a construir e 

do apoio a desmontar 38 da LFRD.CD 

157 
Moinho 1 Ribeira dos 

Moinhos 
Moinho Moderno/Contemporâneo Etnográfico 

A cerca de 95 m do acesso a construir e 

do apoio a desmontar 38 da LFRD.CD 

158 
Moinho 2 Ribeira dos 

Moinhos 
Moinho Moderno/Contemporâneo Etnográfico 

A cerca de 95 m do acesso a construir e 

do apoio a desmontar 38 da LFRD.CD 
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4. Descrição dos trabalhos de prospeção realizados 

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

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

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

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, mas que nesta fase se encontram na área de incidência dos 

acessos a melhorar (5 m para cada uma das bermas) e dos acessos novos a criar (corredor de 50 m) bem 

como dos apoios a desmontar (envolvente de 50m em torno do apoio), foram alvo de registo e inventariação. 

Neste caso manteve-se a numeração da fase de Pesquisa Documental do EIA sendo antecedida da 

abreviatura PD (Pesquisa Documental). Nesta situação encontram-se as ocorrências patrimoniais PD10, 

PD12, PD 39, PD75, PD82, PD83 e PD84. As ocorrências da Pesquisa Documental 54, 55, 56, 57 e 68, no 

decorrer dos trabalhos de relocalização, revelaram-se fora da área de incidência, pelo que não foram alvo de 

registo. No caso das ocorrências 82, 83 e 84 estas revelaram alguma uniformidade, pelo que foram 

consideradas apenas como uma única ocorrência que sob o numero PD82. 

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, e do trabalho de campo dos acessos 

a criar e a melhorar da linha Vieira do Minho – Pedralva 2, pelo que esta se inicia no número 23. 

Tabela 4.1 – Síntese das ocorrências de interesse patrimonial inventariadas em trabalho de campo 

Nº Nome Tipo Cronologia Categoria Localização 

23 Aldeia Mina e Tanque Moderno/Contemporâneo Etnográfico 
A cerca de 35 m do acesso a criar e a 
cerca de 35 m do apoio a desmontar 
15 da LFRD.CD 

24 Porto do Carro Espigueiro Contemporâneo Etnográfico 
A cerca de 5 m do acesso a criar e a 
cerca de 35 m do apoio a desmontar 
19 da LFRD.CD 

25 Cela Espigueiro Contemporâneo Etnográfico 
A cerca de 30 m do acesso a criar e a 
cerca de 40 m do apoio a desmontar 
20 da LFRD.CD 

26 Barbedo Edifício Moderno/Contemporâneo Arquitetónico 
A cerca de 25 m do acesso a melhorar 
e a cerca de 225 m do apoio a 
desmontar 31 da LFRD.CD 

27 Calvelos Palheiro Moderno/Contemporâneo Arquitetónico 
A cerca de 25 m do acesso a criar e 
do apoio 33 da Linha Frades – 
Caniçada 

28 Silvoso 
Vestígios 
Diversos 

Moderno/Contemporâneo(?) Arqueológico 
A cerca de 50 m do apoio a desmontar 
35 da LFRD.CD 

29 Quinta do Vale Espigueiro Indeterminado Etnográfico 
A cerca de 70 m do apoio a desmontar 
38 da LFRD.CD 

30 Parada de Bouro Via 
Moderno/Contemporâneo 

(?) 
Etnográfico 

A cerca de 15 m do acesso a melhorar 
e a 50 m do apoio 41 a desmontar da 
LFRD.CD 

31 Parada de Bouro Tanque Contemporâneo Etnográfico 
A cerca de 30 m do acesso a melhorar 
e a 35 m do apoio 45 a desmontar da 
LFRD.CD 

PD10 Gavião Beiral Capela Contemporâneo Arquitetónico 
A cerca de 55 m do acesso a construir 
e do apoio a desmontar 7 da LFRD.CD 

PD12 Outeiro do Vale Povoado Indeterminado Arqueológico 
No limite do acesso a melhorar e do 
apoio 8 da LFRD.CD 
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Nº Nome Tipo Cronologia Categoria Localização 

PD39 Espigueiro de Além Rio Espigueiro Moderno/Contemporâneo Etnográfico 
A cerca de 35 m do acesso a construir 
e do apoio a desmontar 15 da 
LFRD.CD 

PD75 Capela de São Pedro  Capela Moderno Arquitetónico 
A cerca de 25 m do acesso a construir 
e do apoio a desmontar 20 da 
LFRD.CD 

PD82 Casa de Barreiros Edifício Contemporâneo Arquitetónico 
A cerca de 25 m do acesso a criar e a 
55 m apoio 23 da LFRD.CD 

 

Os trabalhos de prospeção desenvolvidos permitiram, além de relocalizar cinco ocorrências inventariadas em 

pesquisa documental (PD10, PD12, PD39, PD75 e PD82) como já referido e ainda identificar nove novas 

ocorrências patrimoniais. Estas correspondem sobretudo a estruturas etnográficas. 

A ocorrência 23 corresponde a uma mina e tanque associado de cronologia moderna ou posterior  

As ocorrências 24, 25, 29 e PD39 correspondem a espigueiros tradicionais de tipologias diversas, mas que 

têm em comum o relativo ou mesmo bom estado de conservação sendo bons exemplos desta arquitetura 

vernacular. 

A ocorrência 26 corresponde a um edifício de cariz agrícola em mau estado de conservação. 

A ocorrência 27 é uma estrutura de apoio à atividade agrícola. 

O sítio 28 corresponde ao achado de alguns fragmentos cerâmicos cuja origem não foi possível determinar. 

Estes poderão ter chegado ao local por ações antrópicas intencionais colocação de entulho para melhoria do 

caminho ondes estes se observaram, ou podem ser provenientes de um sítio nas proximidades. Nesse caso 

poderão estar associados a alguma antiga estrutura de apoio a atividades agrícolas tendo em conta a tipologia 

e aparente cronologia dos vestígios observados. 

O elemento 30 consiste num pequeno troço de via empedrado e delimitado por muro rústico. Este apresenta 

um lajeamento irregular que não seria consistente com deslocação de veículos de tração animal, pelo que 

seria apenas utilizado apenas para deslocação pedestre. 

A ocorrência 31 corresponde a um pequeno tanque de retenção de água para apoio a atividades agrícolas.  

A ocorrência PD10 corresponde a uma pequena capela de cronologia recente. 

O sítio PD12 corresponderá a um povoado, contudo nas várias prospeções efetuadas no âmbito deste projeto, 

nunca se observaram quaisquer indícios no local ou sua envolvente. 

O elemento patrimonial PD75 corresponde a uma capela datada do século XVIII. 

Finalmente a ocorrência PD82 conjugou num só conjunto coerente, diferentes ocorrências da pesquisa 

documental no caso uma casa datada do século XIX, bem como outros edifícios arquitetonicamente menos 

ricos e espigueiros, formando um conjunto rural interessante. 

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 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. 
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5. Avaliação de impactes 

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

relativamente às vinte e nove 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 5.1 – Síntese da avaliação de impactes sobre as ocorrências identificadas em pesquisa documental 

Nº 
pesq. 

docum. 

EIA 

Nome Tipo Localização Impactes 

10 Gavião Beiral Capela 

A cerca de 55m do acesso a 

construir ao apoio a 

desmontar 7 da LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes tendo em 

conta a natureza do elemento patrimonial 

12 Outeiro do Vale Povoado 

No limite do acesso a 

melhorar e do apoio 8 da 

LFRD.CD 

Mediante os resultados obtidos noutras fases de 

trabalho, quer em prospeção arqueológica, quer 

mesmo sondagens arqueológicas em que não se 

identificaram quaisquer vestígios arqueológicos, os 

impactes previsíveis serão pouco adversos ou 

mesmo neutrais. 

39 Espigueiro de Além Rio Espigueiro 

A cerca de 35m do acesso a 

construir e ao apoio a 

desmontar 15 da LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos ou 

indiretos relevantes 

40 Capela das Almas 
Arquitetura 

Religiosa 

A cerca de 85m do acesso a 

construir e ao apoio a 

desmontar 13 da LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes ou mesmo 

neutrais 

41 Espigueiro das Almas Espigueiro 

A cerca de 85m do acesso a 

construir e ao apoio a 

desmontar 13 da LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes ou mesmo 

neutrais 

42 
Espigueiro de 

Rebordelos 
Espigueiro 

A cerca de 70m do acesso a 

construir e ao apoio a 

desmontar 13 da LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes ou mesmo 

neutrais 

54 Espigueiro 1 da Aldeia Espigueiro 

A cerca de 40m do acesso a 

criar e a 75m apoio 16 da 

LFRD.CD 

Poderão ocorrer impactes diretos, negativos, mas 

pouco prováveis e estão sobretudo relacionados 

com a deslocação de maquinaria pesada 

55 
Epígrafe da Casa de 

Paul 

Registo 

Epigráfico 

A cerca de 40m do acesso a 

criar e a 75m apoio 16 da 

LFRD.CD 

Poderão ocorrer impactes diretos, negativos, mas 

pouco prováveis e estão sobretudo relacionados 

com a deslocação de maquinaria pesada 

56 
Epígrafe da Casa de 

Grande 

Registo 

Epigráfico 

A cerca de 40m do acesso a 

criar e a 75m apoio 16 da 

LFRD.CD 

Poderão ocorrer impactes diretos, negativos, mas 

pouco prováveis e estão sobretudo relacionados 

com a deslocação de maquinaria pesada 

57 
Epígrafe da Casa de 

Alcino 

Registo 

Epigráfico 

A cerca de 40m do acesso a 

criar e a 75m apoio 16 da 

LFRD.CD 

Poderão ocorrer impactes diretos, negativos, mas 

pouco prováveis e estão sobretudo relacionados 

com a deslocação de maquinaria pesada 

68 
Espigueiro do Asilo 

Rebelo 
Espigueiro 

A cerca de 25m do acesso a 

criar e a 55m apoio 23 da 

LFRD.CD 

Dada a relativa proximidade em relação ao acesso 

a criar, devem equacionar-se a possibilidade de 

poderem ocorrer impactes diretos, negativos, mas 

pouco prováveis e estão sobretudo relacionados 

com a deslocação de maquinaria pesada 
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Nº 
pesq. 

docum. 

EIA 

Nome Tipo Localização Impactes 

75 Capela de São Pedro  Capela 

A cerca de 25m do acesso a 

construir ao apoio a 

desmontar 20 da LFRD.CD 

Dada a relativa proximidade em relação ao acesso 

a criar, devem equacionar-se a possibilidade de 

poderem ocorrer impactes diretos, negativos, mas 

pouco prováveis e estão sobretudo relacionados 

com a deslocação de maquinaria pesada 

76 Espigueiro 1 de Cela Espigueiro 

A cerca de 75m do acesso a 

criar e a 135m apoio 20 da 

LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes ou mesmo 

neutrais 

77 Espigueiro 2 de Cela Espigueiro 

A cerca de 75m do acesso a 

criar e a 135m apoio 20 da 

LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes ou mesmo 

neutrais 

78 Espigueiro 3 de Cela Espigueiro 

A cerca de 75m do acesso a 

criar e a 135m apoio 20 da 

LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes ou mesmo 

neutrais 

82 Casa de Barreiros Edifício 

A cerca de 25m do acesso a 

criar e a 55m apoio 23 da 

LFRD.CD 

Dada a relativa proximidade em relação ao acesso 

a criar, devem equacionar-se a possibilidade de 

poderem ocorrer impactes diretos, negativos, mas 

pouco prováveis e estão sobretudo relacionados 

com a deslocação de maquinaria pesada 

83 
Espigueiro da Casa de 

Barreiros 
Espigueiro 

A cerca de 25m do acesso a 

criar e a 55m apoio 23 da 

LFRD.CD 

Dada a relativa proximidade em relação ao acesso 

a criar, devem equacionar-se a possibilidade de 

poderem ocorrer impactes diretos, negativos, mas 

pouco prováveis e estão sobretudo relacionados 

com a deslocação de maquinaria pesada 

84 Espigueiro 1 do Eido Espigueiro 

A cerca de 25m do acesso a 

criar e a 55m apoio 23 da 

LFRD.CD 

Dada a relativa proximidade em relação ao acesso 

a criar, devem equacionar-se a possibilidade de 

poderem ocorrer impactes diretos, negativos, mas 

pouco prováveis e estão sobretudo relacionados 

com a deslocação de maquinaria pesada 

87 Via da Gavinheira Via 

A cerca de 70m do acesso a 

criar e a 85m apoio 25 da 

LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes ou mesmo 

neutrais 

89 Alminhas de Insua Alminhas 

A cerca de 80m do acesso a 

construir e ao apoio a 

desmontar 27da LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes ou mesmo 

neutrais 

105 Cruzeiro de Ventosa Cruzeiro 

A cerca de 95m do acesso a 

construir e ao apoio a 

desmontar 28 da LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes ou mesmo 

neutrais 

139 Soengas Cruzeiro 

A cerca de 75m do acesso a 

criar e a 130m apoio 34 da 

LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes ou mesmo 

neutrais 

147 
Moinho 3 Ribeira dos 

Moinhos 
Moinho 

A cerca de 95m do acesso a 

construir e ao apoio a 

desmontar 38 da LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes ou mesmo 

neutrais 
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Nº 
pesq. 

docum. 

EIA 

Nome Tipo Localização Impactes 

148 
Moinho 4 Ribeira dos 

Moinhos 
Moinho 

A cerca de 95m do acesso a 

construir e ao apoio a 

desmontar 38 da LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes ou mesmo 

neutrais 

149 
Moinho 5 Ribeira dos 

Moinhos 
Moinho 

A cerca de 95m do acesso a 

construir e ao apoio a 

desmontar 38 da LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes ou mesmo 

neutrais 

153 Casa do Vale Edifício 

A cerca de 85m do acesso a 

construir e ao apoio a 

desmontar 38 da LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes ou mesmo 

neutrais 

154 
Capela da Casa do 

Vale 
Capela 

A cerca de 85m do acesso a 

construir e ao apoio a 

desmontar 38 da LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes ou mesmo 

neutrais 

157 
Moinho 1 Ribeira dos 

Moinhos 
Moinho 

A cerca de 95m do acesso a 

construir e ao apoio a 

desmontar 38 da LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes ou mesmo 

neutrais 

158 
Moinho 2 Ribeira dos 

Moinhos 
Moinho 

A cerca de 95m do acesso a 

construir e ao apoio a 

desmontar 38 da LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes ou mesmo 

neutrais 

 

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

no que se refere às ocorrências inventariadas em fase de Pesquisa Documental situadas numa envolvente 

de 100 m em torna dos elementos de projeto, as exceções são as ocorrências 10, 12, 39, 75 e 82 uma vez 

que se situa a menos de 50 m e por isso foram inventariadas em trabalho de campo sendo a avaliação de 

impactes sobre as mesmas efetuadas conjuntamente com as ocorrências inéditas identificadas em campo.  

Tabela 5.2 – Síntese da avaliação de impactes sobre as ocorrências identificadas em trabalho de campo 

Nº Nome Tipo Localização Impactes 

23 Aldeia Mina e Tanque 

A cerca de 35m do acesso a 

criar e a cerca de 35m do 

apoio a desmontar 15 da 

LFRD.CD 

Os impactes serão adversos, mas pouco prováveis, 

de significância e magnitude reduzida. 

24 Porto do Carro Espigueiro 

A cerca de 5m do acesso a 

criar e a cerca de 35m do 

apoio a desmontar 19 da 

LFRD.CD 

Os impactes serão adversos, mas pouco prováveis, 

de significância e magnitude reduzida. 

25 Cela Espigueiro 

A cerca de 30m do acesso a 

criar e a cerca de 40m do 

apoio a desmontar 20 da 

LFRD.CD 

Os impactes serão adversos, mas pouco prováveis, 

de significância e magnitude reduzida e estão 

sobretudo relacionados com a deslocação de 

maquinaria pesada 

26 Barbedo Edifício 

A cerca de 25m do acesso a 

melhorar e a cerca de 225m 

do apoio a desmontar 31 da 

LFRD.CD 

Os impactes serão adversos, mas pouco prováveis, 

de significância e magnitude reduzida e estão 

sobretudo relacionados com a deslocação de 

maquinaria pesada 
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Nº Nome Tipo Localização Impactes 

27 Calvelos Palheiro 

A cerca de 25m do acesso a 

criar e do apoio 33 da 

LFRD.CD 

Os impactes serão adversos, prováveis, de 

significância e magnitude reduzida 

28 Silvoso 
Vestígios 

Diversos 

A cerca de 50m do apoio a 

desmontar 35 da LFRD.CD 

Poderão ocorrer impactes apenas indiretos, 

adversos ou simplesmente neutrais, sendo pouco 

prováveis. 

29 Quinta do Vale Espigueiro 
A cerca de 70m do apoio a 

desmontar 38 da LFRD.CD 

Poderão ocorrer impactes apenas indiretos, 

adversos ou simplesmente neutrais, sendo pouco 

prováveis. 

30 Parada de Bouro Via 

A cerca de 15m do acesso a 

melhorar e a 50m do apoio 

41 a desmontar da LFRD.CD 

Apesar de alguma proximidade, pelo facto de ser 

utilizado um outro acesso, apenas poderão ocorrer 

impactes indiretos, adversos ou simplesmente 

neutrais, sendo pouco prováveis. 

31 Parada de Bouro Tanque 

A cerca de 30m do acesso a 

melhorar e a 35m do apoio 

45 a desmontar da LFRD.CD 

Os impactes serão adversos, mas pouco 

prováveis, de significância e magnitude reduzida e 

estão sobretudo relacionados com a deslocação 

de maquinaria pesada 

PD10 Gavião Beiral Capela 

A cerca de 55m do acesso a 

construir ao apoio a 

desmontar 7 da LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos, 

sendo os indiretos pouco relevantes tendo em 

conta a natureza do elemento patrimonial 

PD12 Outeiro do Vale Povoado 

No limite do acesso a 

melhorar e do apoio 8 da 

LFRD.CD 

Mediante os resultados obtidos noutras fases de 

trabalho, quer em prospeção arqueológica, quer 

mesmo sondagens arqueológicas em que não se 

identificaram quaisquer vestígios arqueológicos, os 

impactes previsíveis serão pouco adversos ou 

mesmo neutrais. 

PD39 Espigueiro de Além Rio Espigueiro 

A cerca de 35m do acesso a 

construir e ao apoio a 

desmontar 15 da LFRD.CD 

Dado o afastamento existente e o tipo de trabalhos 

a executar, não se prefiguram impactes diretos ou 

indiretos relevantes 

PD75 Capela de São Pedro  Capela 

A cerca de 25m do acesso a 

construir ao apoio a 

desmontar 20 da LFRD.CD 

Dada a relativa proximidade em relação ao acesso 

a criar, devem equacionar-se a possibilidade de 

poderem ocorrer impactes diretos, negativos, mas 

pouco prováveis e estão sobretudo relacionados 

com a deslocação de maquinaria pesada 

PD82 Casa de Barreiros Edifício 

A cerca de 25m do acesso a 

criar e a 55m apoio 23 da 

LFRD.CD 

Dada a relativa proximidade em relação ao acesso 

a criar, devem equacionar-se a possibilidade de 

poderem ocorrer impactes diretos, negativos, mas 

pouco prováveis e estão sobretudo relacionados 

com a deslocação de maquinaria pesada 

 

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

nalguns casos diretos, mas tendo em conta a sua natureza, estes configuram-se como pouco relevantes, quer 

em significância, quer em magnitude. Nalguns casos e mediante o afastamento existente entre os elementos 

patrimoniais e os elementos de projeto os impactes podem até não ser adversos, mas simplesmente neutrais. 
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6. Definição de Medidas de Minimização 

6.1. Medidas já definidas na DIA 

Apesar do relatório agora apresentado pretender dar resposta ao Elemento a apresentar previamente ao início 

da obra n.º 8 da DIA, existem outras medidas definidas na DIA que pela sua abrangência e generalidade se 

interrelacionam com os resultados obtidos na prospeção realizada. Elencam-se seguidamente as medidas 

que devem ser implementadas para minimizar eventuais impactes decorrentes dos trabalhos a realizar no 

âmbito da criação e melhoria de acessos aos apoios a desmontar, bem como dos apoios propriamente ditos: 

 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, 
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. 

6.2. 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 10 (Pesquisa Documental do EIA e presente trabalho de campo) a DIA refere no 
ponto 6 dos Elementos a apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 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, considera-se que esta 
medida pode ser substituída pela conservação pela salvaguarda (pela conservação) e sinalização. 

 Para a ocorrência 12 (Pesquisa Documental do EIA e presente trabalho de campo) a DIA refere no 
ponto 18 das medidas de minimização que “(…). Todas as acções com impacte no solo, situadas a 
menos de 100 m dessa área, devem ser efetuadas com recurso a decapagens mecânicas de 20 em 
20 cm, podendo ser alteradas para manuais no decorrer dos trabalhos.” Nos trabalhos de 
relocalização efetuados, verificou-se que os acessos (a melhorar e a criar) propostos, já se encontram 
implementados no âmbito da implantação do P11/9 da Linha Vieira do Minho – Pedralva 2 e da linha 
Frades – Caniçada, a 150 kV (localizado a menos de 10m do apoio 8 agora a desmontar), pelo que, 
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não se prevê a realização qualquer ação no solo, que a acontecer será de cariz muito pontual. Este 
facto associado à questão de a área de implantação do P11/9 ter sido alvo de sondagens 
arqueológicas e não se ter detetado qualquer vestígio arqueológico. Desta forma, considera-se que 
basta apenas um cuidado acompanhamento arqueológico na eventualidade de ser necessário realizar 
pontuais ações com impacte no solo. 

 Para a ocorrência 39 (Pesquisa Documental do EIA e presente trabalho de campo) a DIA refere no 
ponto 6 dos Elementos a apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 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 e sinalização. 

 Para a ocorrência 40 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 50 m a ocorrência 
deverá ser sinalizada. 

 Para a ocorrência 41 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 50 m a ocorrência 
deverá ser sinalizada. 

 Para a ocorrência 42 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 54 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 e sinalização. 

 Para a ocorrência 55 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 e sinalização. 
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 Para a ocorrência 56 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 e sinalização. 

 Para a ocorrência 57 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 e sinalização. 

 Para a ocorrência 68 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 e sinalização. 

 Para a ocorrência 75 (Pesquisa Documental do EIA e presente trabalho de campo) a DIA refere no 
ponto 6 dos Elementos a apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 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 e sinalização. 

 Para a ocorrência 76 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 50 m a ocorrência 
deverá ser sinalizada. 

 Para a ocorrência 77 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 50 m a ocorrência 
deverá ser sinalizada. 

 Para a ocorrência 78 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 
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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 50 m a ocorrência 
deverá ser sinalizada. 

 Para a ocorrência 82 (Pesquisa Documental do EIA e presente trabalho de campo) a DIA refere no 
ponto 6 dos Elementos a apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 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 e sinalização. 

 Para a ocorrência 83 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 e sinalização. 

 Para a ocorrência 84 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 e sinalização. 

 Para a ocorrência 87 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 89 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 105 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 50 m a ocorrência 
deverá ser sinalizada. 

 Para a ocorrência 139 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra que “As áreas de estaleiro e parque de materiais ficam 
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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 50 m a ocorrência 
deverá ser sinalizada. 

 Para a ocorrência 147 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 50 m a ocorrência 
deverá ser sinalizada. 

 Para a ocorrência 148 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 50 m a ocorrência 
deverá ser sinalizada. 

 Para a ocorrência 149 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 50 m a ocorrência 
deverá ser sinalizada. 

 Para a ocorrência 153 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 50 m a ocorrência 
deverá ser sinalizada. 

 Para a ocorrência 154 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 50 m a ocorrência 
deverá ser sinalizada. 

 Para a ocorrência 157 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 



Desmontagem da Linha Frades - Caniçada, a 150 kV 

Relatório de Trabalhos Arqueológicos 
Definição de Medidas de Minimização 

 

 

Imp-5007_R5 Página 17 
 

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 50 m a ocorrência 
deverá ser sinalizada. 

 Para a ocorrência 158 (Pesquisa Documental do EIA) a DIA refere no ponto 6 dos Elementos a 
apresentar previamente ao início da obra 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 100 m 
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 50 m a ocorrência 
deverá ser sinalizada. 

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

 Para a ocorrência 23 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 100 metros 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 24 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 100 metros 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 25 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 100 metros 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 26 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 100 metros 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 27 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 100 metros 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 28 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 100 metros 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. Contudo e no caso de 
necessidade de realização de trabalhos com impacte no solo a menos de 50 m, todos as ações 
impactantes no solo deverão ser realizadas com recurso a decapagens mecânicas de 20 cm em 
20 cm. 

 Para a ocorrência 29 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 100 metros das áreas a intervencionar/utilizar 
(incluindo acessos já existentes), de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra”. 
Considerando o afastamento existente entre esta ocorrência e o elemento de projeto mais próximo 
(cerca de 70m do apoio a desmontar 8) considera-se esta deverá ser apenas garantida a conservação 
pela salvaguarda da ocorrência e a sua sinalização, não se justificando a sua vedação. 
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 Para a ocorrência 30 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 100 metros 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 31 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 100 metros 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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Anexo A: Peças Desenhadas



_̂

_̂

_̂ _̂̂_̂_
_̂

_̂ _̂
_̂̂_

_̂

_̂

_̂̂_

_̂
_̂̂_̂_

_̂̂_
_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂ _̂

_̂
_̂ _̂̂_

_̂
_̂̂_̂_

_̂̂_̂_
_̂

_̂
_̂ _̂

_̂
_̂̂_̂_̂_

_̂̂_̂_
_̂

_̂

_̂̂_̂_̂_̂_̂_̂_̂_̂_̂_̂_

_̂̂_

_̂

_̂

_̂

_̂_̂ _̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂
_̂ _̂_̂

_̂

_̂
_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂_̂_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

!(

!(

!(

!(
!(

!(!(
!(!(!(!(

!(
!(!(!(

!(
!(

!(

!(

_̂
_̂_̂

_̂

_̂

TERRAS DE BOURO

VIEIRA DO MINHO

Vieira do Minho

Frades

Venda Nova III

Salamonde

MONTALEGRE

63

61

64
65

18 17
13

14
9

8
3

6

1

5
12

11
10

7

4

2
9

6

7

PD26

PD12

PD11
PD10

PD2

PD4

1

PD7

5

50
49 39

52

59

44 36 37 40 42

4543

2453

58 21

23
22

3

16
15

4
PD16

2

8

54

     

19 18
24

PD3923
151617 14 13  12 11 10

9 PD12
 

8
7 6

5
PD10

2
1

3
412

13

0657-0079.mxd

0657 0079
CNR JPM

CNR
HMF

1/3
1:25000
Set 2015

2

Ficheiro:

Data:

Escalas:

Nº
Folhas:

Arquivo:
Nº

Vistos:

Projectou:

Desenhou:

CP DP

LOCALIZAÇÃO DE
OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

1
3 2

Alterações C.Proj. Proj. Des. DataRev.

[

Simbologia
Concelhos

E

E

E

EE

Subestações
Albufeiras de Caniçada e Salamonde

Postos de Corte

A Desmontar

Linhas
Linha a Desmontar

Apoio a Manter
!(

!(

PLANO DE ACESSOS DA OBRA
DA DESMONTAGEM DA LINHA

FRADES-CANIÇADA, A 400/150kV

_̂

_̂

Ocorrências Identificadas em Levantamento de Campo
Ocorrências Identificadas em Pesquisa Documental

Área Cultural Definida em PDM

Área Classificada

Área de Sensibilidade Arqueológica
Área Patrimonial

Acessos
Novo
A melhorar

Ocorrências Acessos_̂

Apoios

Sistema de Coordenadas: Lisboa/ Hayford Gauss - Militar

Base Cartográfica: Carta Militar de Portugal  - 1/25000 (Folhas 42, 43, 44, 56, 57 e 58), IGEOE
Divisão Administrativa: DGTerritório -  CAOP2014 

PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA



_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂̂_

_̂̂_̂_̂_̂_̂_
_̂

_̂̂_

_̂

_̂̂_̂_

_̂ _̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂ _̂̂_̂_
_̂

_̂ _̂
_̂̂_

_̂

_̂

_̂̂_

_̂
_̂̂_̂_

_̂̂_
_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂ _̂

_̂
_̂ _̂̂_

_̂
_̂̂_̂_

_̂̂_̂_
_̂

_̂
_̂ _̂

_̂
_̂̂_̂_̂_

_̂̂_̂_
_̂

_̂

_̂̂_̂_̂_̂_̂_̂_̂_̂_̂_̂_

_̂̂_

_̂

_̂̂_̂_̂_

_̂̂_̂_

_̂̂_
_̂
_̂

_̂̂_̂_̂_

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂_̂

_̂

_̂

_̂̂_̂_

_̂

_̂̂_

_̂

_̂

_̂̂_

_̂

_̂_̂ _̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

!(
!(

!(!(!(
!(

!(
!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

VIEIRA DO MINHO

Salamonde

TERRAS DE BOURO

VIEIRA DO MINHO

94

105

122

123

127

144 145

116

204

92

109

103 213

104

97

101

90

89

111

113

120

112

110

121

88

211
212

229
107

91

115

117

108

118
119

86

67

81
63

61

87

72

73

75

7669

70

82
85

79
80

64
65

18

PD114

PD116

9

6

7

PD26

50
49 39

52

59

44 36 37 40 42

4543

2453

58 21

23
22

8

54

14

32

31

30

26

29

28

26

27

25

24

23
PD82

22 21
25

20
PD75

19 18
24

PD3923
151617 14 13 12

14

15

13

0657-0079.mxd

0657 0079
CNR JPM

CNR
HMF

2/3
1:25000
Set 2015

2

Ficheiro:

Data:

Escalas:

Nº
Folhas:

Arquivo:
Nº

Vistos:

Projectou:

Desenhou:

CP DP

LOCALIZAÇÃO DE
OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

1
3 2

Alterações C.Proj. Proj. Des. DataRev.

[

Simbologia
Concelhos

E

E

E

EE

Subestações
Albufeiras de Caniçada e Salamonde

Postos de Corte

A Desmontar

Linhas
Linha a Desmontar

Apoio a Manter
!(

!(

PLANO DE ACESSOS DA OBRA
DA DESMONTAGEM DA LINHA

FRADES-CANIÇADA, A 400/150kV

_̂

_̂

Ocorrências Identificadas em Levantamento de Campo
Ocorrências Identificadas em Pesquisa Documental

Área Cultural Definida em PDM

Área Classificada

Área de Sensibilidade Arqueológica
Área Patrimonial

Acessos
Novo
A melhorar

Ocorrências Acessos_̂

Apoios

Sistema de Coordenadas: Lisboa/ Hayford Gauss - Militar

Base Cartográfica: Carta Militar de Portugal  - 1/25000 (Folhas 42, 43, 44, 56, 57 e 58), IGEOE
Divisão Administrativa: DGTerritório -  CAOP2014 

PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA



_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂̂_

_̂̂_̂_̂_̂_̂_
_̂

_̂̂_

_̂

_̂̂_̂_

_̂ _̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂̂_

_̂

_̂
_̂ _̂

_̂̂_

_̂_̂

_̂̂_̂_̂_̂_ _̂

_̂̂_̂_̂_

_̂̂_̂_

_̂̂_
_̂
_̂

_̂̂_̂_̂_

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂_̂

_̂

_̂

_̂̂_̂_

_̂

_̂̂_

_̂

_̂

_̂̂_

_̂

_̂̂_

_̂

_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂_̂̂_̂_

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(!(!(!(

!(

!(
!(

!(

_̂̂_

_̂ _̂

_̂

_̂

TERRAS DE BOURO

VIEIRA DO MINHO

TERRAS DE BOURO

VIEIRA DO MINHO

PÓVOA DE LANHOSO

Caniçada

164

163

165

167
217

214
216

166215

162

150
151

156 155
157

153
152230

159

160
126

125
139

140

135

138
137

132
128

94

105

122

123

127

144 145

116

204

92

109

103 213

104

97

101

90

89

113

120

211
212

229
107

91

115

117

108

118
119

PD163-165

PD114

PD116

PD146

146

31
30

36

43

45
41 4039 38

29

37 35

28

34 27

33

32

31

30

26

29

28

26

27

25

16

15

0657-0079.mxd

0657 0079
CNR JPM

CNR
HMF

3/3
1:25000
Set 2015

2

Ficheiro:

Data:

Escalas:

Nº
Folhas:

Arquivo:
Nº

Vistos:

Projectou:

Desenhou:

CP DP

LOCALIZAÇÃO DE
OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS

1
3 2

Alterações C.Proj. Proj. Des. DataRev.

[

Simbologia
Concelhos

E

E

E

EE

Subestações
Albufeiras de Caniçada e Salamonde

Postos de Corte

A Desmontar

Linhas
Linha a Desmontar

Apoio a Manter
!(

!(

PLANO DE ACESSOS DA OBRA
DA DESMONTAGEM DA LINHA

FRADES-CANIÇADA, A 400/150kV

_̂

_̂

Ocorrências Identificadas em Levantamento de Campo
Ocorrências Identificadas em Pesquisa Documental

Área Cultural Definida em PDM

Área Classificada

Área de Sensibilidade Arqueológica
Área Patrimonial

Acessos
Novo
A melhorar

Ocorrências Acessos_̂

Apoios

Sistema de Coordenadas: Lisboa/ Hayford Gauss - Militar

Base Cartográfica: Carta Militar de Portugal  - 1/25000 (Folhas 42, 43, 44, 56, 57 e 58), IGEOE
Divisão Administrativa: DGTerritório -  CAOP2014 

PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA



!(

!(

!(

!(
!(

!(!(
!(!(!(!(

!(
!(!(!(

!(
!(

!(

!(

TERRAS DE BOURO

VIEIRA DO MINHO

Vieira do Minho

Frades

Venda Nova III

Salamonde

MONTALEGRE

     

19 18 151617 14 13  12 11 10 9 
8

7 6
5

2
1

3
4

0657-0080.mxd

0657 0080
CNR JPM

CNR
HMF

1/3
1:25000
Set 2015

3

Ficheiro:

Data:

Escalas:

Nº
Folhas:

Arquivo:
Nº

Vistos:

Projectou:

Desenhou:

CP DP

CARACTERIZAÇÃO DE
CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE

1
3 2

Alterações C.Proj. Proj. Des. DataRev.

[

Simbologia
Concelhos

E

E

E

EE

Subestações
Albufeiras de Caniçada e Salamonde

Postos de Corte

A Desmontar

Linhas
Linha a Desmontar

Apoio a Manter
!(

!(

PLANO DE ACESSOS DA OBRA
DA DESMONTAGEM DA LINHA

FRADES-CANIÇADA, A 400/150kV

Apoios

Sistema de Coordenadas: Lisboa/ Hayford Gauss - Militar

Base Cartográfica: Carta Militar de Portugal  - 1/25000 (Folhas 42, 43, 44, 56, 57 e 58), IGEOE
Divisão Administrativa: DGTerritório -  CAOP2014 

PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA

Condições de Visibilidade
Área A Visibilidade para Estruturas - Mediana/Reduzida

Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula

Visibilidade para Estruturas - Nula
Visibilidade para Artefactos - NulaÁrea B

Área C Visibilidade para Estruturas - Reduzida/Nula
Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula

Área D Visibilidade para Estruturas - Elevada
Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula



!(
!(

!(!(!(
!(

!(
!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

VIEIRA DO MINHO

Salamonde

TERRAS DE BOURO

VIEIRA DO MINHO

32

31

30

29

28

26

27

25

24

23

22 21 20 19 18 151617 14 13

0657-0080.mxd

0657 0080
CNR JPM

CNR
HMF

2/3
1:25000
Set 2015

3

Ficheiro:

Data:

Escalas:

Nº
Folhas:

Arquivo:
Nº

Vistos:

Projectou:

Desenhou:

CP DP

CARACTERIZAÇÃO DE
CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE

1
3 2

Alterações C.Proj. Proj. Des. DataRev.

[

Simbologia
Concelhos

E

E

E

EE

Subestações
Albufeiras de Caniçada e Salamonde

Postos de Corte

A Desmontar

Linhas
Linha a Desmontar

Apoio a Manter
!(

!(

PLANO DE ACESSOS DA OBRA
DA DESMONTAGEM DA LINHA

FRADES-CANIÇADA, A 400/150kV

Apoios

Sistema de Coordenadas: Lisboa/ Hayford Gauss - Militar

Base Cartográfica: Carta Militar de Portugal  - 1/25000 (Folhas 42, 43, 44, 56, 57 e 58), IGEOE
Divisão Administrativa: DGTerritório -  CAOP2014 

PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA

Condições de Visibilidade
Área A Visibilidade para Estruturas - Mediana/Reduzida

Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula

Visibilidade para Estruturas - Nula
Visibilidade para Artefactos - NulaÁrea B

Área C Visibilidade para Estruturas - Reduzida/Nula
Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula

Área D Visibilidade para Estruturas - Elevada
Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(!(!(!(

!(

!(
!(

!(

VIEIRA DO MINHO

TERRAS DE BOURO

VIEIRA DO MINHO

Caniçada

214

36

43

45
41 4039 38 37 35 34 33

32

31

30

29

28

26

27

0657-0080.mxd

0657 0080
CNR JPM

CNR
HMF

3/3
1:25000
Set 2015

3

Ficheiro:

Data:

Escalas:

Nº
Folhas:

Arquivo:
Nº

Vistos:

Projectou:

Desenhou:

CP DP

CARACTERIZAÇÃO DE
CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE

1
3 2

Alterações C.Proj. Proj. Des. DataRev.

[

Simbologia
Concelhos

E

E

E

EE

Subestações
Albufeiras de Caniçada e Salamonde

Postos de Corte

A Desmontar

Linhas
Linha a Desmontar

Apoio a Manter
!(

!(

PLANO DE ACESSOS DA OBRA
DA DESMONTAGEM DA LINHA

FRADES-CANIÇADA, A 400/150kV

Apoios

Sistema de Coordenadas: Lisboa/ Hayford Gauss - Militar

Base Cartográfica: Carta Militar de Portugal  - 1/25000 (Folhas 42, 43, 44, 56, 57 e 58), IGEOE
Divisão Administrativa: DGTerritório -  CAOP2014 

PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA

Condições de Visibilidade
Área A Visibilidade para Estruturas - Mediana/Reduzida

Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula

Visibilidade para Estruturas - Nula
Visibilidade para Artefactos - NulaÁrea B

Área C Visibilidade para Estruturas - Reduzida/Nula
Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula

Área D Visibilidade para Estruturas - Elevada
Visibilidade para Artefactos - Reduzida/Nula



Desmontagem da Linha Frades - Caniçada, a 150 kV 

Relatório de Trabalhos Arqueológicos 
Anexo B:Fichas de sítio 

 

 

Imp-5007_R5 Página B-1 
 

Anexo B: Fichas de sítio 

 

 

 



23 Aldeia

Prospecção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

N/A

44203113

Braga Vieira do Minho Salamonde

Etnográfico Mina e Tanque

Moderno/Contemporâneo

DiluídoEncosta

Horta

Acesso a criar ao apoio 15 a desmontar
da Linha Frades – Caniçada

RegularAgrícola

Não se identificam

Sem Protecção

Muito Elevado (5) Elevado (4) Médio (3) Baixo (2) Negligenciável (1) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

Prospecção

Alexandre Canha

A cerca de 35m do acesso a criar e a cerca de 35m do apoio a desmontar

Mobilização de terras e outras acções com
impacte no solo

Conservação (salvaguarda). Sinalização. Vedação

Mobilização de terras e
outras acções com impacte
no solo

Construção

Directa

Adverso Permanente

Pouco Provável Reduzida

Trata-se de uma mina de água de forma subretangular escavada no saibro granítico. Esta tem à sua entrada uma tanque
subquadrangular composto por lajes graníticas. Este possui em cada um dos lados duas caneluras que servem de bica. Possui ainda
um tanque para dar de bebida a animais.

Lx Gauss IGeoE

Hidráulico

Granitos

Deslocação de maquinaria pesada,
parqueamento de máquinas, zonas de depósito

Conservação (salvaguarda). Sinalização. Vedação

Deslocação de maquinaria
pesada, parqueamento de
máquinas, zonas de
depósito

Construção

Directa

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

1

Sim

Não

N/D

523727

Reduzido

Reduzido

Sim Não

DesconhecidosProprietários

Reduzida Reduzida Reduzida Reduzida

Reversível

Reversível

Acesso a criar ao apoio 15 a desmontar da Linha Frades – Caniçada

Minimizável

Minimizável

Sim

Não

N/D



23 Aldeia

Prospecção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

N/A

O



24 Porto do Carro

Prospecção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

N/A

44201476

Braga Vieira do Minho Louredo

Etnográfico Espigueiro

Contemporâneo

DestacadoEncosta

Não se aplica

Acesso a criar ao apoio 19 a desmontar
da Linha Frades – Caniçada

RegularUrbano

Rede Viária

Sem Protecção

Muito Elevado (5) Elevado (4) Médio (3) Baixo (2) Negligenciável (1) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

Prospecção

Alexandre Canha

A cerca de 5m do acesso a criar e a cerca de 35m do apoio a desmontar

Mobilização de terras e outras acções com
impacte no solo

Conservação (salvaguarda). Sinalização. Vedação

Mobilização de terras e
outras acções com impacte
no solo

Construção

Directa

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

Trata-se de um espigueiro que mantém todos os seus elementos tradicionais com pilares em granito, igualmente neste material são os
"torna-ratos". Dinteles e lintéis igualmente em granito. Aduelas em madeira e cobertura com telhado de duas águas coberto com
telhas de meia cana.
Não parece apresentar cantaria trabalhada nem vestígios de sacralização.

Lx Gauss IGeoE

Agrícola

Granitos

Deslocação de maquinaria pesada,
parqueamento de máquinas, zonas de depósito

Conservação (salvaguarda). Sinalização. Vedação

Deslocação de maquinaria
pesada, parqueamento de
máquinas, zonas de
depósito

Construção

Directa

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

2-3

Sim

Não

N/D

523648

Reduzido

Reduzido

Sim Não

DesconhecidosProprietários

Mediana Mediana Reduzida Reduzida

Reversível

Reversível

Acesso a criar ao apoio 19 a desmontar da Linha Frades – Caniçada

Minimizável

Minimizável

Sim

Não

N/D



24 Porto do Carro

Prospecção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

N/A

O



25 Cela

Prospeção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

N/A

44200900

Braga Vieira do Minho Louredo

Etnográfico Espigueiro

Contemporâneo

DiluídoEncosta

Não se aplica

Acesso a criar ao apoio 20 a desmontar
da Linha Frades – Caniçada

RegularUrbano

Não determinadas

Sem Protecção

Muito Elevado (5) Elevado (4) Médio (3) Baixo (2) Negligenciável (1) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

Prospecção

Alexandre Canha

A cerca de 30m do acesso a criar e a cerca de 40m do apoio a desmontar

Mobilização de terras e outras acções com
impacte no solo

Conservação (salvaguarda). Sinalização. Vedação

Mobilização de terras e
outras acções com impacte
no solo

Construção

Directa

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

Trata-se de um espigueiro que mantém todos os seus elementos tradicionais com pilares em granito, igualmente neste material são os
"torna-ratos". Dinteles e lintéis igualmente em granito. Aduelas em madeira que ostentam um pequeno remendo, e cobertura com
telhado de duas águas coberto com telhas de meia cana. Já não possui porta.
Não parece apresentar cantaria trabalhada nem vestígios de sacralização.

Lx Gauss IGeoE

Agrícola

Granitos

Deslocação de maquinaria pesada,
parqueamento de máquinas, zonas de depósito

Conservação (salvaguarda). Sinalização. Vedação

Deslocação de maquinaria
pesada, parqueamento de
máquinas, zonas de
depósito

Construção

Directa

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

4-5

Sim

Não

N/D

523553

Reduzido

Reduzido

Sim Não

DesconhecidosProprietários

Mediana Reduzida Reduzida Reduzida

Reversível

Reversível

Acesso a criar ao apoio 20 a desmontar da Linha Frades – Caniçada

Minimizável

Minimizável

Sim

Não

N/D



25 Cela

Prospeção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

N/A

O



26 Barbedo

Prospecção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

N/A

43196533

Braga Vieira do Minho Caniçada

Arquitectónico Edifício

Moderno/Contemporâneo

DestacadoEncosta

Mata

Acesso a melhorar ao apoio 31 a
desmontar da Linha Frades – Caniçada

MauFlorestal

Abandono

Sem Protecção

Muito Elevado (5) Elevado (4) Médio (3) Baixo (2) Negligenciável (1) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

Prospecção

Alexandre Canha

A cerca de 25m do acesso a melhorar e a cerca de 225m do apoio a desmontar

Mobilização de terras e outras acções com
impacte no solo

Conservação (salvaguarda). Sinalização. Vedação

Mobilização de terras e
outras acções com impacte
no solo

Construção

Directa

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

Trata-se de uma casa em avançado estado de ruína e coberta de vegetação. Seria uma casa agrícola. Esta de piso térreo é construída
com recurso a blocos graníticos. Teria portas e janelas em madeira, sendo ainda visíveis as portadas em madeira nas janelas.
Cobertura era feita com recurso a telha de meia cana.

Lx Gauss IGeoE

Civil

Granitos

Deslocação de maquinaria pesada,
parqueamento de máquinas, zonas de depósito

Conservação (salvaguarda). Sinalização. Vedação

Deslocação de maquinaria
pesada, parqueamento de
máquinas, zonas de
depósito

Construção

Directa

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

6-7

Sim

Não

N/D

520450

Reduzido

Reduzido

Sim Não

DesconhecidosProprietários

Reduzida Reduzida Reduzida Reduzida

Reversível

Reversível

Acesso a criar ao apoio 31 a desmontar da Linha Frades – Caniçada

Minimizável

Minimizável

Sim

Não

N/D



26 Barbedo

Prospecção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

N/A

O



27 Calvelos

Prospecção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

N/A

57195527

Braga Vieira do Minho Soengas

Arquitectónico Palheiro

Moderno/Contemporâneo

DiluídoEncosta

Mata

Acesso a criar ao apoio 33 a desmontar
da Linha Frades – Caniçada

RegularFlorestal

Não determinadas

Sem Protecção

Muito Elevado (5) Elevado (4) Médio (3) Baixo (2) Negligenciável (1) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

Prospecção

Alexandre Canha

A cerca de 25m do acesso a criar e do apoio

Mobilização de terras e outras acções com
impacte no solo

Conservação (salvaguarda). Sinalização. Vedação

Mobilização de terras e
outras acções com impacte
no solo

Construção

Directa

Adverso Temporário

Provável Reduzida

Trata-se de uma estrutura de cariz agrícola provavelmente relacionada com actividades agrícolas. Possui dois pisos sendo que o
inferior deveria servir de curral.
A estrutura é em alvenaria de granito com portadas em madeira. Telhado de quatro águas com cobertura em chapa metálica

Lx Gauss IGeoE

Civil

Granitos

Deslocação de maquinaria pesada,
parqueamento de máquinas, zonas de depósito

Conservação (salvaguarda). Sinalização. Vedação

Deslocação de maquinaria
pesada, parqueamento de
máquinas, zonas de
depósito

Construção

Directa

Adverso Temporário

Provável Reduzida

8-9

Sim

Não

N/D

519894

Reduzido

Reduzido

Sim Não

DesconhecidosProprietários

Reduzida Reduzida Reduzida Reduzida

Parcialmente reversível

Reversível

Acesso a criar ao apoio 33 a desmontar da Linha Frades – Caniçada

Minimizável

Minimizável

Sim

Não

N/D



27 Calvelos

Prospecção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

N/A

O



28 Silvoso

Prospecção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

N/A

57194233

Braga Vieira do Minho Caniçada

Arqueológico Vestígios Diversos

Moderno/Contemporâneo(?)

DiluídoEncosta

Mata

Apoio 35 a desmontar da Linha Frades –
Caniçada

Não determinadaFlorestal

Não determinadas

Sem Protecção

Muito Elevado (5) Elevado (4) Médio (3) Baixo (2) Negligenciável (1) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

Prospecção

Alexandre Canha

A cerca de 50m do apoio a desmontar

Mobilização de terras e outras acções com
impacte no solo

Todas as acções com impacte no solo a menos de 50m deverão ser efectuadas com
recurso a decapagens mecânicas de 20cm em 20cm

Mobilização de terras e
outras acções com impacte
no solo

Construção

Indirecta

Adverso Temporário

Provável Reduzida

Em caminho de terra observaram-se vários fragmentos de cerâmica doméstica. Devido ao coberto vegetal não foi possível efectuar a
prospecção da área envolvente de forma a perceber se estes fragmentos se encontram apenas o caminho podendo neste caso a sua
origem resultar de despejo ou transporte para o local, ou se correspondem a um eventual sítio na envolvente do local, neste caso a
tipologia e cronologia dos fragmentos pode apontar para a existência de algum edifício de apoio a actividades agrícolas na área. No
local existe um corte do caminho, não se tendo observado qualquer material incluso, estas observação foi limitada pelo facto e o perfil
se apresentar bastante coberto  por vegetação e líquenes.

Lx Gauss IGeoE

Granitos

Deslocação de maquinaria pesada,
parqueamento de máquinas, zonas de depósito

Todas as acções com impacte no solo a menos de 50m deverão ser efectuadas com
recurso a decapagens mecânicas de 20cm em 20cm

Deslocação de maquinaria
pesada, parqueamento de
máquinas, zonas de
depósito

Construção

Directa

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

10-11

Sim

Não

N/D

519760

Reduzido

Reduzido

Sim Não

DesconhecidosProprietários

Desconhecida Desconhecida Desconhecida Desconhecida

Reversível

Reversível

Apoio 35 a desmontar da Linha Frades – Caniçada

Minimizável

Minimizável

Sim

Não

N/D



28 Silvoso

Prospecção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

N/A

O



29 Quinta do Vale

Prospecção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

N/A

57192894

Braga Vieira do Minho Parada de Bouro

Etnográfico Espigueiro

Indeterminado

DestacadoEncosta

Horta

Apoio 38 a desmontar da Linha Frades –
Caniçada

RegularAgrícola

Não determinadas

Sem Protecção

Muito Elevado (5) Elevado (4) Médio (3) Baixo (2) Negligenciável (1) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

Prospecção

Alexandre Canha

A cerca de 70m do apoio a desmontar

Mobilização de terras e outras acções com
impacte no solo

Conservação (salvaguarda). Sinalização.

Mobilização de terras e
outras acções com impacte
no solo

Construção

Indirecta

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

Trata-se de um espigueiro de planta quadrangular que mantém todos os seus elementos tradicionais com pilares em granito,
igualmente neste material são os "torna-ratos". Dinteles e lintéis igualmente em granito. Aduelas em madeira q, e cobertura com
telhado de quatro águas coberto com telha marselha.
Não parece apresentar cantaria excepcionalmente trabalhada nem vestígios de sacralização.

Lx Gauss IGeoE

Agrícola

Granitos

Deslocação de maquinaria pesada,
parqueamento de máquinas, zonas de depósito

Conservação (salvaguarda). Sinalização.

Deslocação de maquinaria
pesada, parqueamento de
máquinas, zonas de
depósito

Construção

Não determinado

Indeterminado Indeterminado

Indeterminada Não determinado

12-13

Sim

Não

N/D

519724

Reduzido

Não determinado

Sim Não

DesconhecidosProprietários

Mediana Mediana Reduzida Reduzida

Reversível

Não determinada

Apoio 38 a desmontar da Linha Frades – Caniçada

Minimizável

Não determinada

Sim

Não

N/D



29 Quinta do Vale

Prospecção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

N/A

O



30 Parada de Bouro

Prospeção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

N/A

57191971

Braga Vieira do Minho Parada de Bouro

Etnográfico Via

Moderno/Contemporâneo (?)

DiluídoEncosta

Mata

Acesso a melhorar ao apoio 41 a
desmontar da Linha Frades – Caniçada

MauBaldio

Rede Viária

Sem Protecção

Muito Elevado (5) Elevado (4) Médio (3) Baixo (2) Negligenciável (1) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

Prospecção

Alexandre Canha

A cerca de 15m do acesso a melhorar e a 50m do apoio 41 a desmontar

Mobilização de terras e outras acções com
impacte no solo

Conservação (salvaguarda). Sinalização.

Mobilização de terras e
outras acções com impacte
no solo

Construção

Indirecta

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

Trata-se de um pequeno troço de via que apresenta um lajeado irregular que não revela, aparentemente, qualquer indicio de marcas
de rodado. O troço de via ainda trechos de muro muito rústico.

Lx Gauss IGeoE

Viário

Granitos

Deslocação de maquinaria pesada,
parqueamento de máquinas, zonas de depósito

Não se propõem medidas de minimização

Deslocação de maquinaria
pesada, parqueamento de
máquinas, zonas de
depósito

14-15

Sim

Não

N/D

519930

Reduzido

Sim Não

DesconhecidosProprietários

Mediana Reduzida Reduzida Reduzida

Reversível

Acesso a melhorar e apoio 41 a desmontar da Linha Frades – Caniçada

Minimizável

Sim

Não

N/D



30 Parada de Bouro

Prospeção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

N/A

O



31 Parada de Bouro

Prospecção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

N/A

57191940

Braga Vieira do Minho Parada de Bouro

Etnográfico Tanque

Contemporâneo

DiluídoEncosta

Mata

Acesso a melhorar ao apoio 45 a
desmontar da Linha Frades – Caniçada

RegularBaldio

Abandono

Sem Protecção

Muito Elevado (5) Elevado (4) Médio (3) Baixo (2) Negligenciável (1) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

Prospecção

Alexandre Canha

A cerca de 30m do acesso a melhorar e a 35m do apoio 45 a desmontar

Mobilização de terras e outras acções com
impacte no solo

Conservação (salvaguarda). Sinalização. Vedação

Mobilização de terras e
outras acções com impacte
no solo

Construção

Directa

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

Trata-se de um tanque de retenção de água. Apresenta um estrutura em blocos de granito, ainda que à mistura com algum cimento
de tipo "portland"

Lx Gauss IGeoE

Hidráulico

Granitos

Deslocação de maquinaria pesada,
parqueamento de máquinas, zonas de depósito

Conservação (salvaguarda). Sinalização. Vedação

Deslocação de maquinaria
pesada, parqueamento de
máquinas, zonas de
depósito

Construção

Directa

Adverso Temporário

Provável Reduzida

17-18

Sim

Não

N/D

519960

Reduzido

Reduzido

Sim Não

DesconhecidosProprietários

Reduzida Reduzida Reduzida Reduzida

Reversível

Reversível

Acesso a melhorar e apoio 45 a desmontar da Linha Frades – Caniçada

Minimizável

Minimizável

Sim

Não

N/D



31 Parada de Bouro

Prospecção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

N/A

O



PD10 Gavião Beiral

Prospecção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

Oc. 10 Pesq. doc. EIA

44206911

Braga Vieira do Minho Ruivães

Arquitectónico Capela

Contemporâneo

DestacadoCabeço

Não se aplica

Acesso a criar ao apoio 7 a desmontar da
Linha Frades – Caniçada

BomUrbano

Rede Viária

Sem Protecção

Muito Elevado (5) Elevado (4) Médio (3) Baixo (2) Negligenciável (1) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

CMP

Alexandre Canha

A cerca de 55m do acesso a criar e do apoio

Mobilização de terras e outras acções com
impacte no solo

Conservação (salvaguarda). Sinalização.

Mobilização de terras e
outras acções com impacte
no solo

Construção

Indirecta

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

Capela contemporânea, integrada no cemitério de Gavião Beiral. Anexada ao muro do espaço fúnebre. Cobertura de duas águas,
encimada por cruzeiro. Óculo rasgado em losango. Entrada principal larga, com portas em madeira. Rampa possibilita acesso em
cadeiras de rodas. Pequenas janelas laterais. Restante corpo do edifício desenvolve-se no exterior do perímetro sepulcral.

Lx Gauss IGeoE

Religioso

Granitos

Deslocação de maquinaria pesada,
parqueamento de máquinas, zonas de depósito

Conservação (salvaguarda). Sinalização.

Deslocação de maquinaria
pesada, parqueamento de
máquinas, zonas de
depósito

Construção

Não determinado

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

19-20

Sim

Não

N/D

524000

Reduzido

Reduzido

Sim Não

DesconhecidosProprietários

Nula Reduzida Reduzida Reduzida

Reversível

Reversível

Acesso a criar e apoio 7 a desmontar da Linha Frades – Caniçada

Minimizável

Minimizável

Sim

Não

N/D



PD10 Gavião Beiral

Prospecção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

Oc. 10 Pesq. doc. EIA

O



PD12 Outeiro do Vale

Prospecção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

Oc. 12 Pesq. doc. EIA

44206435

Braga Vieira do Minho Ruivães

Arqueológico Povoado

Indeterminado

DominanteCabeço

Mato

Acesso a criar ao apoio 8 a desmontar da
Linha Frades – Caniçada

Não determinadaBaldio

Florestação

INV - Inventariado

Muito Elevado (5) Elevado (4) Médio (3) Baixo (2) Negligenciável (1) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

Inventário de Sítios e Achados Arqueológicos do Concelho de Vieira do Minho

CNS 20748

Alexandre Canha

No limite do acesso a melhorar e do apoio 8

Mobilização de terras e outras acções com
impacte no solo

Acompanhamento Arqueológico

Mobilização de terras e
outras acções com impacte
no solo

Construção

Directa

Adverso Permanente

Provável Reduzida

O Endovélico refere "O Outeiro do Vale corresponde a uma pequena elevação (615m de altitude), na margem esquerda do rio Cávado
e sobranceira à ribeira do Saltadouro, que remata a vertente setentrional da cumeada do Toco. Quase no topo da elevação, virada ao
lugar do vale, foi construída uma capela dedicada a Nª Sª da Saúde. No corte do estradão que lhe dá acesso recolheram-se fragmentos
de cerâmica de fabrico manual". Sondagens arqueológicas realizados num apoio adjacente, (P11  Linha Vieira do Minho – Pedralva 2 
não revelaram quaisquer vestígios arqueológicos. Actualmente o caminho já foi beneficiado no âmbito da construção do P11/9, pelo
que não se prefiguram quaisquer outros impactes associados à melhoria ou criação de acessos

Lx Gauss IGeoE

Granitos

Deslocação de maquinaria pesada,
parqueamento de máquinas, zonas de depósito

Acompanhamento Arqueológico

Deslocação de maquinaria
pesada, parqueamento de
máquinas, zonas de
depósito

Construção

Directa

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

21-22

Sim

Não

N/D

523859

Reduzido

Reduzido

Sim Não

DesconhecidosProprietários

Desconhecida Desconhecida Desconhecida Desconhecida

Irreversível

Reversível

Acesso a criar e apoio 8 a desmontar da Linha Frades – Caniçada

Minimizável

Minimizável

Sim

Não

N/D



PD12 Outeiro do Vale

Prospecção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

Oc. 12 Pesq. doc. EIA

O



PD39 Espigueiro de Além Rio

Prospeção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

Oc. 39 Pesq. doc. EIA

44203182

Braga Vieira do Minho Salamonde

Etnográfico Espigueiro

Contemporâneo

DestacadoColina suave

Horta

Acesso a criar ao apoio 15 a desmontar
da Linha Frades – Caniçada

BomUrbano

Não se identificam

INV - Inventariado

Muito Elevado (5) Elevado (4) Médio (3) Baixo (2) Negligenciável (1) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

Inventário do Património Arqueológico e Arquitectónico de Vieira do Minho

Alexandre Canha

A cerca de 35m do acesso a criar e do apoio 15

Mobilização de terras e outras acções com
impacte no solo

Conservação (salvaguarda). Sinalização.

Mobilização de terras e
outras acções com impacte
no solo

Construção

Directa

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

Trata-se de um espigueiro que mantém todos os seus elementos tradicionais com pilares em granito, igualmente neste material são os
"torna-ratos". Dinteles e lintéis igualmente em granito. Aduelas em madeira e cobertura com telhado de duas águas coberto com telha
de tipo marselha. Possui porta em madeira em relativo mau estado de conservação.
Apresenta algumas cantarias trabalhadas nomeadamente uma data de 1942 e uma cruz em granito

Lx Gauss IGeoE

Agrícola

Granitos

Deslocação de maquinaria pesada,
parqueamento de máquinas, zonas de depósito

Conservação (salvaguarda). Sinalização.

Deslocação de maquinaria
pesada, parqueamento de
máquinas, zonas de
depósito

Construção

Directa

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

23

Sim

Não

N/D

523742

Reduzido

Reduzido

Sim Não

DesconhecidosProprietários

Mediana Mediana Mediana Reduzida

Reversível

Reversível

Acesso a criar e apoio 15 a desmontar da Linha Frades – Caniçada

Minimizável

Minimizável

Sim

Não

N/D



PD39 Espigueiro de Além Rio

Prospeção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

Oc. 39 Pesq. doc. EIA

O



PD75 Capela de S. Pedro de Cela

Prospeção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

Oc. 75 Pesq. doc. EIA

44200805

Braga Vieira do Minho Louredo

Arquitectónico Capela

Moderno/Contemporâneo

DestacadoColina suave

Não se aplica

Acesso a criar ao apoio 20 a desmontar
da Linha Frades – Caniçada

BomUrbano

Não se identificam

INV - Inventariado

Muito Elevado (5) Elevado (4) Médio (3) Baixo (2) Negligenciável (1) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

Inventário do Património Arqueológico e Arquitectónico de Vieira do Minho

Alexandre Canha

A cerca de 25m do acesso a criar ao apoio 20

Mobilização de terras e outras acções com
impacte no solo

Conservação (salvaguarda). Sinalização.

Mobilização de terras e
outras acções com impacte
no solo

Construção

Directa

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

Trata-se de uma capela erigida em blocos graníticos bem aparelhados. Na fachada principal possui quatro óculos. Sobre o lintel da
porta um relógio de sol encimado por campo moldurado com a data de 1759. Sobre a data, um nicho com a concha de Santiago e no
seu interior a figura de S. Pedro.
Telhado de duas águas encimado por cruz e pináculos.

Lx Gauss IGeoE

Religioso

Granitos

Deslocação de maquinaria pesada,
parqueamento de máquinas, zonas de depósito

Conservação (salvaguarda). Sinalização.

Deslocação de maquinaria
pesada, parqueamento de
máquinas, zonas de
depósito

Construção

Directa

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

24-25

Sim

Não

N/D

523550

Reduzido

Reduzido

Sim Não

DesconhecidosProprietários

Mediana Mediana Mediana Mediana

Reversível

Reversível

Acesso a criar ao apoio 20 a desmontar da Linha Frades – Caniçada

Minimizável

Minimizável

Sim

Não

N/D



PD75 Capela de S. Pedro de Cela

Prospeção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

Oc. 75 Pesq. doc. EIA

O



PD82 Casa de Barreiros

Prospeção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

Oc. 82 Pesq. doc. EIA

44200110

Braga Vieira do Minho Louredo

Arquitectónico Conjunto Rural

Moderno/Contemporâneo

DestacadoEncosta

Não se aplica

Acesso a criar ao apoio 23 a desmontar
da Linha Frades – Caniçada

BomUrbano

Não se identificam

INV - Inventariado

Muito Elevado (5) Elevado (4) Médio (3) Baixo (2) Negligenciável (1) Indeterminado

Boa Razoável Insuficiente

Inventário do Património Arqueológico e Arquitectónico de Vieira do Minho

Nesta ocorrência, por corresponderem a um conjunto
coerente, fora incluídas as ocorrências 83 e 84. A 68
não se inclui uma vez que a sua localização efectiva é
a mais de 150m deste local

Alexandre Canha

A cerca de 25m do acesso a criar e a 55m apoio 23

Mobilização de terras e outras acções com
impacte no solo

Conservação (salvaguarda). Sinalização.

Mobilização de terras e
outras acções com impacte
no solo

Construção

Directa

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

Trata-se de um conjunto rural composto por algumas casas de arquitectura tradicional de que se destaca a casa de Barreiros.
Neste conjunto destacam-se alguns espigueiros pelo seu recente restauro como o espigueiro da Casa da Cabana

Lx Gauss IGeoE

Civil

Granitos

Deslocação de maquinaria pesada,
parqueamento de máquinas, zonas de depósito

Conservação (salvaguarda). Sinalização.

Deslocação de maquinaria
pesada, parqueamento de
máquinas, zonas de
depósito

Construção

Directa

Adverso Temporário

Pouco Provável Reduzida

26-27

Sim

Não

N/D

523370

Reduzido

Reduzido

Sim Não

DesconhecidosProprietários

Mediana Mediana Mediana Mediana

Reversível

Reversível

Acesso a criar ao apoio 23 a desmontar da Linha Frades – Caniçada

Minimizável

Minimizável

Sim

Não

N/D



PD82 Casa de Barreiros

Prospeção Arqueológica dos acessos a criar /melhorar à desmontagem da Linha Frades-Caniçada

Ficha de Inventário Patrimonial

Oc. 82 Pesq. doc. EIA

O



 

 

 

 

 


