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1 -  INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como objectivo a caracterização completa e descriminada dos impactes 
sobre o património histórico-cultural nas vertentes arqueológica, arquitectónica e etnográfica, no 
âmbito do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução do Metropolitano Ligeiro 
do Mondego, Ramal da Lousã - Troço Alto de São João – Miranda do Corvo. 

Pretende-se, assim, proporcionar uma perspectiva actualizada das ocorrências de valor patrimo-
nial, arqueológicas e edificadas, que possam integrar-se na área a afectar pelas infra-estruturas a 
construir, de modo a minimizar a sua afectação. 

Este trabalho foi realizado no cumprimento da legislação em vigor, para execução de trabalhos 
arqueológicos: Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho, com as alterações que lhe foram introduzi-
das pelo Decreto-Lei n.º 287/2000, de 10 de Novembro e da Circular “Termos de Referência para 
o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, de 10 de Setembro de 
2004. 

O relatório é apresentado de acordo com as normas técnicas definidas pela Portaria n.º 330/2001, 
de 2 de Abril. 

O presente estudo foi realizado pela Dr.ª Luisa Cabello, Licenciada em Pré-história e Arqueologia 
pela Universidade Autónoma de Madrid. 

Nos Apêndices V e VI seguem cópias do pedido de autorização da prospecção arqueológica bem 
como a respectiva aprovação pelo IGESPAR. 
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2 -  CONFORMIDADE COM A DIA 

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida no âmbito do procedimento de Avaliação de 
Impactes Ambientais, em fase de Estudo Prévio, define um conjunto de trabalhos no quadro do 
descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico a desenvolver em Relatório de 
Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE), na área afecta à implementação do 
projecto do Metropolitano Ligeiro do Mondego. 

A realização do descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico do RECAPE visa 
responder a todas as solicitações da DIA, dando conformidade aos termos e condições nela fixa-
dos, demonstrando o seu cabal cumprimento (de acordo com as normas técnicas definidas pela 
Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril). 

Os estudos e medidas específicas desenvolvidos em RECAPE correspondem às medidas defini-
das pela DIA com aplicação ao Ramal da Lousã – Troço Alto de São João / Miranda do Corvo: 

• Prospecção arqueológica sistemática do traçado e de outras áreas funcionais da obra que 
não tenham sido prospectadas, tais como áreas de estaleiro (capítulo III, ponto 2) – traba-
lhos de prospecção arqueológica sistemática do traçado do Troço Alto de São 
João / Miranda do Corvo, em faixa de 400 metros de largura centrada no eixo da via, bem 
como das potenciais áreas de estaleiro e depósito de terras sobrantes assinaladas na Car-
ta de Condicionantes à Implantação de Estaleiros; 

• Todos os trabalhos arqueológicos a realizar deverão ser autorizados pelo IGESPAR, I.P., 
devendo os respectivos relatórios ser entregues para avaliação. Após a sua aprovação 
devem ser incluídos no RECAPE (capítulo III, ponto 5) – os trabalhos arqueológicos reali-
zados no âmbito do RECAPE que visam o cabal cumprimento da legislação em vigor, 
designadamente do Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos, Decreto-Lei n.º 270/99, 
de 15 de Julho, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
287/2000, de 10 de Novembro e da Circular “Termos de Referência para o Descritor 
Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, de 10 de Setembro de 2004; 

• Deve efectuar-se o acompanhamento arqueológico integral da obra, o qual deve contem-
plar um arqueólogo por frente de obra (capítulo III, ponto 16) – o acompanhamento 
arqueológico de obra é uma medida de carácter genérico, aplicável a todos os trabalhos 
de mobilização de solos inerentes à implementação do projecto, desde à fase de desma-
tação e remoção / demolição das infra-estruturas existentes e será detalhado no capítulo 
relativo às medidas de minimização de impactes. 
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3 -  METODOLOGIA 

3.1 -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A metodologia geral da caracterização da situação de referência ao nível do descritor do Patrimó-
nio teve como directiva a Circular do extinto Instituto Português de Arqueologia, de 10 de Setem-
bro de 2004 sobre os “Termos de Referência para o Descritor do Património Arqueológico em 
Estudos de Impacte Ambiental”. Esta compreende três etapas fundamentais: 

• Pesquisa Documental, realizada antes do trabalho de campo e que permite reconhecer as 
ocorrências patrimoniais pré-existentes na área afecta ao Projecto; 

• Prospecção sistemática de toda a área de implantação do Projecto; 

• Sistematização e registo sob a forma de inventário. 

Como área de estudo considerou-se a área de incidência do Projecto e ainda uma área envolven-
te de 400 metros. Contudo, na etapa de pesquisa bibliográfica, a área de estudo estende-se até 
2 km, definidos em torno dos limites externos da área do Projecto, com o objectivo de contextuali-
zar e caracterizar arqueologicamente a área de incidência directa e a envolvente do Projecto, 
permitindo definir melhor a magnitude dos impactes. 

Para a elaboração do presente estudo, consideraram-se relevantes os materiais, sítios e estrutu-
ras integrados nos seguintes âmbitos: 

• Elementos abrangidos por figuras de protecção, nomeadamente, os imóveis classificados 
ou outros monumentos e sítios incluídos nas cartas de condicionantes dos planos directo-
res municipais (PDM) e planos de ordenamento territorial; 

• Elementos de reconhecido interesse patrimonial ou científico, que não estando abrangidos 
pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação, em inventários da especia-
lidade e ainda aqueles cujo valor se encontra reconhecido; 

• Elementos singulares de humanização do território, representativos de processos de 
organização do espaço e da exploração dos recursos naturais de forma tradicional. 

Como resultado, no presente estudo analisou-se um amplo conjunto de vestígios arqueológicos 
(achados isolados, manchas de dispersão de materiais, estruturas), vestígios de rede viária, vestí-
gios de indícios materiais de exploração de recursos naturais, estruturas hidráulicas e industriais, 
estruturas defensivas e delimitadoras de propriedade, estruturas de apoio a actividades humanas 
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e estruturas funerárias e religiosas. No presente estudo, estes dados são denominados, de forma 
genérica, como ocorrências. 

3.2 -  RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

A realização da pesquisa documental teve como objectivo a recolha do máximo de informação 
existente, de modo a proceder ao enquadramento histórico da área em estudo e obter uma leitura 
integrada das ocorrências patrimoniais referenciadas no contexto da ocupação humana do territó-
rio. 

Esta recolha de informação baseou-se num conjunto variado de fontes de informação: 

• IGESPAR – Recorreu-se às bases de dados disponíveis, que proporcionaram uma lista-
gem das ocorrências arqueológicas e elementos patrimoniais classificados ou em vias de 
classificação da zona em análise; 

• DGEMN – Foi consultada a base de dados existente, onde se obtiveram as descrições de 
diversas ocorrências patrimoniais, consideradas de relevante interesse arquitectónico; 

• Plano Director Municipal (PDM) dos Concelhos de Coimbra e Miranda do Corvo; 

• Bibliografia especializada – A bibliografia consultada não revelou a existência de novas 
ocorrências patrimoniais. Contudo, os dados obtidos permitiram aprofundar o conhecimen-
to histórico da área em estudo; 

• Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios – Como principal fonte de consulta para o 
presente relatório foi utilizado o Estudo de Impacte Ambiental do Metropolitano Ligeiro do 
Mondego (2003), encontrando-se referidas algumas das ocorrências supra mencionadas. 

Paralelamente, efectuou-se a recolha de informação nos suportes cartográficos disponíveis para a 
zona em estudo, nomeadamente a Carta Militar de Portugal na escala 1/25 000, folhas n.ºs 241, 
242, 251 e 252 (IGeoE), com o intuito de detectar indícios toponímicos e designações com inte-
resse que pudessem reportar a existência de elementos de interesse patrimonial. Por outro lado, a 
análise da Carta Militar permitiu uma planificação prévia da abordagem metodológica da prospec-
ção em campo, através da observação da orografia do terreno, uma vez que as características e 
os condicionantes próprios do meio físico reflectem-se na implementação estratégica de algumas 
ocorrências patrimoniais, assim como das actividades produtivas associadas ao homem ao longo 
dos tempos. 

Como resultado desta primeira fase de pesquisa documental identificou-se na área de incidência 
do Projecto sete ocorrências de natureza arquitectónica e uma ocorrência de cariz etnográfico. 
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Na zona envolvente identificaram-se dez ocorrências de natureza arquitectónica e três ocorrências 
de cariz arqueológico. 

As ocorrências identificadas encontram-se cartografadas no Desenho 1 do presente Anexo e des-
critas no Apêndice I. 

3.3 -  TRABALHO DE CAMPO 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de Julho – Regulamento dos Trabalhos Arqueológi-
cos, considerando as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 287/2000, de 
10 de Novembro), os trabalhos de prospecção arqueológica foram autorizados pelo IGESPAR, I.P. 
(Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico) (ver Apêndices V e VI). 

No decurso da fase de trabalho de campo, a equipa procurou desempenhar as seguintes tarefas: 

• Reconhecimento no terreno dos dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental, 
quer das ocorrências inventariadas através das bases de dados existentes, quer dos indí-
cios toponímicos que pudessem apontar para a presença de outros vestígios não detecta-
dos na bibliografia; 

• Recolha de informação oral e posterior confirmação nos locais citados; 

• Prospecção arqueológica sistemática do traçado numa faixa de 400 metros de largura 
(conforme a Circular do Instituto Português de Arqueologia – “Termos de Referência para 
o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental” de 10 de Setem-
bro de 2004). 

A metodologia utilizada consistiu na progressão no terreno, apoiada por cartografia em formato 
papel, e na georeferenciação com GPS. Foram igualmente introduzidas as coordenadas das 
estruturas e sítios conhecidos previamente, para proceder à verificação e possível correcção de 
todas as localizações facultadas pela bibliografia. 

Os elementos patrimoniais identificados durante a prospecção foram alvo de registo fotográfico 
(Apêndice III) e foram cartografados à escala 1/25 000 (Apêndice IV). Foram igualmente regista-
dos numa ficha específica, todas as informações necessárias à sua identificação in situ (Apêndi-
ce II). 
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4 -  CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

4.1 -  CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA DA ZONA EM ESTUDO 

Relativamente ao concelho de Miranda do Corvo, os vestígios arqueológicos fazem remontar o 
povoamento desta região ao período proto-histórico, com o tesouro de Chão de Lamas (sete 
peças de prata e uma de ouro e prata). Aparece, seguidamente, a possibilidade de ser este o pos-
sível local de proveniência de uma ara dedicada à divindade indígena Issibaeus (ENCARNAÇÃO, 
1975: 203-204; ALARCÃO, J., 1988: 101). Este monumento epigráfico teria sido adquirido num 
antiquário que indicou Miranda do Corvo como local de proveniência. 

Depois de um silêncio de vários séculos, surge outro testemunho da arte humana. Desta vez é a 
referência a um grande capitel visigótico que servia de pia na capela de Santa Catarina, no lugar 
do Corvo. Este capitel foi levado para o Museu Nacional Machado de Castro, onde presentemente 
se encontra exposto. 

Miranda teve papel preponderante durante a Idade Média portuguesa, por o seu castelo se situar 
na linha de defesa de Coimbra. Esta só começará a decair com a estabilização definitiva da linha 
de fronteira na linha do Tejo. 

Sobre o seu castelo podemos afirmar que se trata de uma “pequena fortificação edificada numa 
elevação (hoje conhecida por Alto do Calvário, semicercada pelo Alheda e Dueça, cujos principais 
tributários, as ribeiras de Espinho, Tábuas e Padrão, e as ribeiras de São Gens, Vendas e Fer-
venças, especificamente, confluem na sua proximidade” (CARVALHO, 1999: 54–55, nota 23). 

Terá sido assim em torno do castelo que se terá estruturado o pequeno burgo medieval, estando 
Dora avante esta povoação condenada a perder o seu lugar de destaque no palco dos grandes 
acontecimentos nacionais. Só ocasionalmente sai dessa penumbra, como quando D. João de 
Castela ali passou, a caminho de cerco de Lisboa, ou mais tarde, com a passagem das tropas 
napoleónicas que, para esta região em geral, foi fonte de incómodo e preocupação. 

O topónimo indicia uma ligação entre esta vila e o pequeno lugar do Corvo nas suas proximida-
des. De facto, existiu uma estalagem de apoio aos transeuntes da Estrada Real que por ali passa-
va. Poderá advir daí a indicação do Corvo. 

O concelho de Coimbra apresenta umas características fisiografias privilegiadas que permitiram a 
ocupação da região desde os tempos pré-romanos. 
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No que respeita à freguesia de Almalaguês, esta remonta a sua existência aos inícios da recon-
quista e repovoamento a sul do Mondego, sendo que o seu nome advém possivelmente de Zolei-
man Almalaki, um nobre muçulmano que possuía estas terras. 

Outros defendem que a origem do topónimo, provém da palavra "Al", artigo árabe que significa 
"os", e "malaguês", que significa "colonos de Málaga". À semelhança das aldeias árabes, apresen-
ta uma rua principal, mais ao menos a meio do povoado, e uma outra lateral, que partindo desta a 
vai encontrar noutro ponto a que chamam corredoura. Ainda hoje se mantém esta denominação. 
  
Apesar da sua origem árabe, sabe-se que por ali passaram e habitaram outros povos - Celtas e 
Romanos - verificadas estas influências e vestígios, no castelo de Torre de Bera, e ainda no Cas-
tro da Senhora da Alegria, na povoação com o mesmo nome, onde se sabe ter existido um castro 
romano, hoje já desaparecido. 

Relativamente à freguesia de Santo António dos Olivais, a história começa no início do século XIII, 
cerca de 1210, quando D. Sancha, filha de D. Sancho I, funda o Real Mosteiro de Santa Maria de 
Celas, da Ordem de S. Bernardo, no lugar de Vimarães, e aí nasce e vai crescendo o burgo de 
Celas. 

Em 1217, D. Urraca, mulher de D. Afonso II, doou a capelinha de Santo Antão que ficava no alto 
da colina dos Olivais aos Franciscanos que tinham chegado a Portugal, e estes fundam nesse 
local um humilde eremitério. 

Em 1220, Fernando de Bulhões, que se encontrava no Mosteiro de Santa Cruz, depois de ter 
tomado as ordens sacerdotais, resolve vir para o humilde eremitério e aí muda o seu nome para 
António, passando a usar as humildes vestes dos Franciscanos. 

Em 1231, Santo António morre em Pádua e logo após a sua canonização, que ocorreu no ano 
seguinte, o Convento Franciscano de Santo Antão passou a designar-se de Santo António. Assim 
nasceu Santo António dos Olivais, cuja população se desenvolveu nas imediações da colina 
sagrada. 

Em 1700 o burgo de Celas contava apenas com 48 fogos e cerca de 200 habitantes. 

Em 25 de Novembro de 1854, foi publicado o Decreto que cria a freguesia de Santo António dos 
Olivais, que contava nessa altura com 749 fogos, e cerca de 3 000 habitantes. 

As origens de Ceira remontam ao século VIII, altura em que o território estava na posse dos 
muçulmanos. Com o início da reconquista, a região tornou-se terra de constantes lutas. Nessa 
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altura, entre os séculos IX e XII, quando Coimbra era a cidade cristã mais ao sul, a população 
destes lugares sofreu as angústias de ser uma terra de fronteira, constantemente sujeita à des-
truição de colheitas e ao perigo de vida provocado pelas incursões. 

Para diminuir o perigo, construíram-se ou reaproveitaram-se pequenas fortificações, simples tor-
res, entre as quais destaca na actualidade a torre de Bera. 

D. Afonso Henriques, após o desastre de Badajoz em 1169, estabeleceu-se em Coimbra, cidade a 
que estava ligado Julião Pais, quer por laços familiares quer pela posse de bens. A partir de 1183 
é a este senhor de Ceira que é entregue a chancelaria cuja responsabilidade viria a assumir até 
1215, ano da sua morte. Quando chegou o momento de lhe suceder no trono, a continuidade da 
administração foi sobretudo assegurada por este célebre chanceler. Gerindo os negócios públicos 
com grande sabedoria, manteve as funções durante todo o reinado de D. Sancho I e ainda nos 
primeiros tempos do reinado de D. Afonso II. 

 Em 1514, Ceira recebeu de foral D. Manuel. Na época em que o foral foi outorgado, os lugares da 
vila possuíam, além da produção agrícola, o valor dos moinhos e pisões que, movidos pela força 
das águas do rio Ceira, serviriam as populações locais e dos arredores. Além disso, aqui ficava 
um importante porto fluvial. 

Em 1643, o Processo de vistoria que, a requerimento do juiz de Ceira, se fez a uns baldios no dito 
lugar prova que a povoação era ainda um concelho, visto que ainda tinha juiz. No entanto, no 
Termo de recenseamento eleitoral do mesmo ano de 1836, Ceira consta já como freguesia do 
concelho de Coimbra. 

No início do século XX, na obra “Notas de Arqueologia e Etnografia do Concelho de Coimbra”, a 
respeito de Ceira, Vergílio Correia refere a ausência de monumentos capazes de interessar os 
estudiosos. No entanto sublinha o pitoresco do local, descrevendo as inundações que transfor-
mam o vale num lago, os pinhais e as oliveiras. 

4.2 -  RESULTADOS DA PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA  

O trabalho de campo consistiu na prospecção sistemática da área de incidência tendo como 
objectivo a relocalização das ocorrências identificadas na fase de pesquisa documental, assim 
como a identificação de novos vestígios não referenciados nas fontes de informação. As ocorrên-
cias identificadas na zona envolvente não foram alvo de reconhecimento em campo, uma vez que 
não se prevê a sua afectação quer na fase de construção quer na fase de exploração do Projecto. 
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No que concerne às casas, optou-se apenas por registar as ocorrências que se encontravam 
abandonadas ou em ruínas. As construções habitadas ou em utilização não foram contempladas. 

A prospecção arqueológica foi realizada em Janeiro de 2009 por uma equipa constituída por dois 
prospectores. As condições meteorológicas para a execução deste trabalho foram adequadas e o 
solo encontrava-se seco. Porém, os terrenos apresentavam, em geral, coberto vegetal muito den-
so dificultando, nalguns casos, e impedindo, noutros, a observação directa do solo. 

A área de incidência do Projecto apresenta uma paisagem bastante diversificada a nível paisagís-
tico. Genericamente, nas áreas urbanas a ocupação é bastante concentrada, não existindo espa-
ços com visibilidade sobre a superfície do solo. Nos espaços peri-urbanos as edificações interca-
lam-se com áreas de cultivo e de baldio nas quais a vegetação de pequeno porte é, no geral, den-
sa. 

As manchas florestais dominadas por espécies de crescimento rápido (pinheiro e eucalipto) muito 
concentradas apresentam condições de visibilidade do solo e de transitabilidade muito limitadas. 

Em termos de potencial detecção de vestígios arqueológicos e elementos edificados, a malha 
urbana edificada e o coberto vegetal das áreas florestais e agrícolas implicaram condicionantes 
adversas e mesmo muito adversas. 

As características e visibilidade do solo do corredor prospectado apresentam-se no Desenho 2 do 
presente Anexo. 

O Apêndice II contém as fichas de sítio resultantes do trabalho em campo. Os números de refe-
rência utilizados nos quadros e nos anexos correspondem às localizações cartografadas no 
Desenho 1. No Quadro 1 encontram-se caracterizadas de forma sintética as ocorrências identifi-
cadas com base nas duas linhas de pesquisa (documental e trabalho de campo). 

O trabalho de campo não permitiu reconhecer vestígios arqueológicos, contudo, estes resultados 
poderão resultar das difíceis condições de observação do terreno encontradas. 

Em trabalho de campo foi possível documentar um conjunto de edificações com algum valor 
patrimonial nas imediações do traçado. 

São numerosas e diversificadas as estruturas de interesse arquitectónico e etnográfico integradas 
na área de estudo e no território envolvente. 
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QUADRO 1 
Quadro síntese da situação de referência no descritor Património 

N.º INVEN-
TARIO DESIGNAÇÃO 

FONTE ZONA 
DE INCIDÊNCIA ZONA ENVOLVENTE CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO CRONOLOGIA VALOR 

PATRIMONIAL PD TC 

1 Pelourinho de Miranda do Corvo     Arquitectónico IIP Século XVI Elevado 

2 Capela da Nossa Senhora da Alegria     Arquitectónico Em vias de classifi-
cação Século XVII Elevado 

3 Torre de Bera     Arquitectónico Encerrado Alta Idade Média Elevado 

4 Capela de São Pedro     Arquitectónico Em vias de classifi-
cação Século XVIII Elevado 

5 Feteiras     Arqueológico Sem classificação Idade do ferro Médio 

6 Anagueis     Arqueológico Sem classificação Indeterminada Médio 

7 Lomba da Moura     Arqueológico Sem classificação Romano Médio 

8 Capela do Senhor dos Passos     Arquitectónico Sem classificação Idade Moderna Médio 

9 Igreja matriz de Miranda do Corvo     Arquitectónico Sem classificação Idade Moderna Médio 

10 Capela da Nossa Senhora da Conceição     Arquitectónico Sem classificação Século XVIII Médio 

11 Cruzeiro de Santo Cristo     Arquitectónico Sem classificação Século XVII Médio 

12 Igreja paroquial de Ceira     Arquitectónico Sem classificação Século XIX Médio 

13 Fonte da Cheira     Arquitectónico Sem classificação Século XIX Médio 
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QUADRO 1 
Quadro síntese da situação de referência no descritor Património (cont.) 

N.º INVEN-
TARIO DESIGNAÇÃO 

FONTE ZONA  
E INCIDÊNCIA ZONA ENVOLVENTE CATEGORIA CLASSIFICAÇÃO CRONOLOGIA VALOR 

PATRIMONIAL PD TC 

14 Fonte do Castanheiro     Arquitectónico Sem classificação Século XVIII Médio 

15 Palácio da Quinta da Portela     Arquitectónico Sem classificação Século XVIII Médio 

16 Capela de Santo António     Arquitectónico Sem classificação Século XVIII Médio 

17 Estação de Ceira     Arquitectónico Sem classificação Século XX Médio 

18 Capela de Tremoa     Arquitectónico Sem classificação Século XX Médio 

19 Igreja de Santo António     Arquitectónico Sem classificação Século XX Médio 

20 Alminha     Etnológico Sem classificação Indeterminada Reduzido 

21 Estação de Miranda do Corvo     Arquitectónico Sem classificação Século XX Médio 

22 Apeadeiro de Moinhos     Arquitectónico Sem classificação Século XX Médio 

23 Lagar     
Arquitectónico 

Etnológico 
Sem classificação Contemporâneo Reduzido 

24 Alminha     Etnológico Sem classificação Contemporâneo Reduzido 

25 Moinho do Carrolo     Arquitectónico Sem classificação Moderno – Con-
temporâneo Médio 

26 Capela do Sobral     Arquitectónico Sem classificação Contemporânea Médio 

27 Ponte da Portela     Arquitectónico Sem classificação Contemporânea Médio 

28 Alminha     Etnológico Sem classificação Contemporâneo Reduzido 

29 Apeadeiro das Carvalhosas     Arquitectónico Sem classificação Século XX Médio 
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Nas áreas urbanas destacam-se alguns edifícios religiosos (embora também se registem peque-
nas capelas) e alguns edifícios de habitação com alguma antiguidade e singularidade arquitectó-
nica. 

Nas zonas peri-urbanas assinalam-se a presença de lagares, moinhos de água e alminhas. Des-
taca-se igualmente nesta área o património arquitectónico associado à linha ferroviária existente 
(edifícios das estações, pontes). 

Em síntese, a análise incide sobre um território com sensibilidade, devido a diversos testemunhos 
de ocupação antrópica bastante arcaica, ponderados na apresentação de condicionantes para a 
implementação do Projecto. 
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5 -  PROJECÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Face ao exposto, verifica-se que a projecção da situação de referência na ausência de projecto, a 
priori mantém as condições actuais do terreno. 

A manutenção das condições actuais permite conservar um eventual potencial arqueológico 
(embora a expansão das áreas urbanas contrarie este cenário prospectivo) e as edificações reco-
nhecidas de interesse arquitectónico e etnográfico. 
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6 -  IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

6.1 -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A identificação dos impactes foi realizada através do cruzamento da informação obtida com base 
nos estudos de caracterização realizados e o Projecto do Metropolitano do Mondego.  

Do ponto de vista da metodologia utilizada para a avaliação de impactes sobre o património, numa 
primeira fase procedeu-se ao estabelecimento de uma hierarquia do interesse ou potencial, tendo 
em consideração vários parâmetros que caracterizam e descrevem os sítios arqueológicos e 
outros elementos patrimoniais. 

O valor patrimonial pode ser determinado através da análise dos seguintes descritores, segundo 
uma metodologia definida por Pereira e Martins (1995):  

• Estado de conservação: Análise da preservação das estruturas face ao período de refe-
rência; 

• Potencial científico: Pertinência para as problemáticas científicas, como exponente de fun-
cionalidade, de cronologia, etc.; 

• Raridade do sítio: Consideração da cronologia/funcionalidade do sítio / monumento verifi-
cando-se a presença / ausência e número de paralelos; 

• Valor estético: Ponderação dos padrões e preocupações estéticos empregados na edifica-
ção da estrutura; 

• Dimensão / monumentalidade: Associação entre a componente estética / artística e a 
dimensão das estruturas; 

• Inserção paisagística: Grau de integração paisagística no meio envolvente e indícios de 
degradação / preservação da paisagem de enquadramento original; 

• Significado histórico–cultural: Considera-se marco de relevância histórica e ponto de refe-
rência para a tradição e cultura tanto local como nacional; 

• Antiguidade: Ponderação da dimensão cronológica; 

• Interesse público / classificação ao abrigo da legislação nacional. 
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A partir destes critérios, foram definidos os seguintes patamares de valor:  

• Elevado: Atribuído ao património classificado, ao património construído de valor arquitec-
tónico e etnográfico e a sítios arqueológicos únicos; 

• Médio: Atribuído a sítios e estruturas com grandes potencialidades de revelar pertinência 
científica, sem que tenham sido alvo de investigação profunda e a vestígios de vias de 
comunicação enquanto estruturantes de povoamento; 

• Reduzido: Contempla as ocorrências com fracos indícios de valor patrimonial, elementos 
de valor etnográfico muito frequentes e os sítios arqueológicos definidos por achados iso-
lados ou os sítios escavados nos quais foi verificado um interesse muito limitado. 

Em segundo lugar, procedeu-se à avaliação dos impactes de acordo com os seguintes factores:  

• Tipo de afectação: Faz referência à intensidade da alteração produzida, relacionada direc-
tamente com o tipo de acção que gera o impacte: 

- Directa: A afectação ocorre sobre os sítios localizados no interior da área de incidência 

directa do projecto; 

- Indirecta: Afectação visual sobre sítios localizados na área de incidência indirecta do 

Projecto.  

• Magnitude: Esta depende do grau de agressividade de cada uma das acções impactantes 
e das ocorrências afectadas. A magnitude é elevada se o impacte for directo e implicar 
uma destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a afec-
tação da sua envolvente próxima. A magnitude é reduzida se traduzir uma degradação 
menos acentuada ou uma intrusão na zona envolvente também com menor expressão 
volumétrica ou mais afastada da ocorrência. 

• Duração: Calcula o período de tempo durante o qual irá decorrer a afectação. Este poderá 
ser:  

- Temporário: quando a perturbação se faz sentir apenas durante uma parte da vida do 
projecto sendo as condições originais restauradas naturalmente; 

- Permanente: quando a perturbação se faz sentir durante todo o tempo de vida do pro-
jecto e / ou para lá deste. 

• Probabilidade: O grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é determi-
nado com base no conhecimento das características intrínsecas das acções impactantes, 
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da sua localização espacial e do grau de proximidade em relação às ocorrências patrimo-
niais. A probabilidade poderá ser certa, provável, pouco provável ou anulável: 

- Impacte certo: 0 metros (área do projecto); 

- Impacte provável: 0 metros a 4 metros; 

- Impacte pouco provável: 5 metros a 10 metros; 

- Impacte anulável: superior a 11 metros. 

• Reversibilidade: Considera-se impacte reversível quando os efeitos podem ser anulados a 
curto, médio ou longo prazo. É irreversível se esses efeitos permanecem por tempo inde-
terminado.  

Quanto à natureza do impacte, foram apenas avaliados os impactes negativos, uma vez que se 
considera não haver lugar a impactes positivos sobre o património.  

Com base nos parâmetros supra referidos, definiu-se uma matriz de avaliação de impactes tendo 
por base as seguintes escalas de gradação:  

QUADRO 2 
Escalas de Gradação 

CRITÉRIOS 1 2 3 4 

Tipo de afectação Indirecta  Directa  

Magnitude Reduzida  Média Elevada 

Duração Temporária Permanente   

Probabilidade Anulável Pouco provável Provável Certa 

Reversibilidade Reversível  Irreversível  

Desta forma, a significância dos impactes foi obtida pela soma dos parâmetros definidos, conside-
rando os seguintes limites:  

• Muito significativos: ≥ 16; 

• Significativos: ≥ 12 e < 16; 

• Pouco significativos: ≥ 6 e < 12; 

• Muito pouco significativos: < 6. 
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6.2 -  FASE DE CONSTRUÇÃO 

A fase de construção é considerada a mais lesiva para o descritor património, uma vez que com-
porta um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes genericamente 
negativos, definitivos e irreversíveis. 

As principais actividades da fase de construção susceptíveis de gerar impactes ambientais pren-
dem-se com as acções de desmantelamento/demolição das infra-estruturas preexistentes, desma-
tação e limpeza do coberto vegetal, decapagem, escavações, terraplenagens, movimentações e 
modelações do terreno indispensáveis à construção das novas infra-estruturas, instalação de 
estaleiros, áreas de empréstimo e áreas de depósito de materiais, abertura de acessos à obra e 
movimentação de máquinas e equipamentos. 

Por razões técnicas do Projecto, que genericamente se sobrepõe à linha preexistente, não são 
exequíveis alterações pontuais de traçado ou de localização das unidades de Projecto geradoras 
de eventuais impactes negativos sobre o património. As estações ferroviárias de Ceira (ocorrência 
n.º 17) e os apeadeiros de Moinhos (ocorrência n.º 22) e de Carvalhosas (ocorrência n.º 29), loca-
lizam-se em plena confrontação com o traçado, pelo que é considerada a probabilidade efectiva 
de impacte indirecto, resultante da movimentação / laboração em obra. 

As medidas de minimização propostas em RECAPE visam a expressa garantia da salvaguarda, 
através do registo adequado da totalidade das ocorrências alvo de afectação directa em fase de 
construção. 

Salienta-se que o aproveitamento da linha de caminho de ferro preexistente ao longo do Troço 
Alto de São João / Miranda tem efectivas repercussões positivas para a preservação do patrimó-
nio arqueológico e edificado. A ampliação da via e passagens a construir ocupa áreas diminutas e 
sem impactes evidentes sobre o património localizado na área envolvente. 

No Quadro 2 é feita uma caracterização dos impactes sobre as ocorrências identificadas na Situa-
ção Actual, tendo como base os critérios referidos na metodologia. 

6.3 -  FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na etapa posterior às obras os impactes que se reflectem apresentam, genericamente, repercus-
sões menores ou nulas sobre o descritor, associados a actividades de manutenção do Troço Alto 
de São João / Miranda e à sua utilização corrente. A presença humana na área é considerável, 
contudo não deverá diferir significativamente do padrão actual, não constituindo um factor signifi-
cativo para a ponderação de impactes. 
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Isto porque, os impactes decorrentes da fase de construção inviabilizam à partida a conservação 
de vestígios arqueológicos ou elementos edificados, já que as intervenções no subsolo implicam a 
destruição de estruturas e estratigrafia. 

6.4 -  FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Os possíveis impactes que possam verificar-se com o culminar da vida útil do metropolitano, quer 
se trate de desactivação e desmantelamento ou de renovação e/ou reabilitação de equipamentos, 
não terão consequências maiores no âmbito do descritor se forem utilizadas as mesmas áreas de 
trabalho analisadas para a construção actualmente em estudo. 
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QUADRO 3 
Quadro síntese da avaliação de impactes do descritor Património 

N.º DESIGNAÇÃO VALOR PATRI-
MONIAL LOCALIZAÇÃO  TIPO DE 

AFECTAÇÃO MAGNITUDE DURAÇÃO PROBABILI-
DADE REVERSIBILIDADE FASE SIGNIFICÂNCIA 

DO IMPACTE 

1 Pelourinho de Miranda do 
Corvo Elevado Zona Envolvente Impactes não identificados 

2 Capela da Nossa Senho-
ra da Alegria Elevado Zona Envolvente Impactes não identificados 

3 Torre de Bera Elevado Zona Envolvente Impactes não identificados 

4 Capela de São Pedro Elevado Zona Envolvente Impactes não identificados 

5 Feteiras Médio Zona Envolvente Impactes não identificados 

6 Anagueis Médio Zona Envolvente Impactes não identificados 

7 Lomba da Moura Médio Zona Envolvente Impactes não identificados 

8 Capela do Senhor dos 
Passos Médio Zona Envolvente Impactes não identificados 

9 Igreja matriz de Miranda 
do Corvo Médio Zona Envolvente Impactes não identificados 

10 Capela da Nossa Senho-
ra da Conceição Médio Área de Incidên-

cia Indirecta (1) Reduzida (1) Permanente (2) Anulável (1) Irreversível (3) Construção Pouco significati-
vo (8) 

11 Cruzeiro de Santo Cristo Médio Zona Envolvente Impactes não identificados 

12 Igreja Matriz de Ceira Médio Área de Incidên-
cia Indirecta (1) Reduzida (1) Permanente (2) Anulável (1) Irreversível (3) Construção Pouco significativo 

(8) 

13 Fonte da Cheira Médio Zona Envolvente Impactes não identificados 

14 Fonte do Castanheiro Médio Zona Envolvente Impactes não identificados 

15 Palácio da Quinta da Por-
tela Médio Zona Envolvente Impactes não identificados 

16 Capela de Santo António Médio Área de Incidên-
cia Indirecta (1) Reduzida (1) Permanente (2) Anulável (1) Irreversível (3) Construção Pouco Significati-

vo (8) 
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QUADRO 3 
Quadro síntese da avaliação de impactes do descritor Património (cont.) 

N.º DESIGNAÇÃO VALOR PATRI-
MONIAL LOCALIZAÇÃO  TIPO DE 

AFECTAÇÃO MAGNITUDE DURAÇÃO PROBABILI-
DADE REVERSIBILIDADE FASE SIGNIFICÂNCIA 

DO IMPACTE 

17 Estação de Ceira Médio Área de Incidên-
cia Indirecta (1) Elevada (4) Permanente (2) Provável (3) Irreversível (3) Construção Significativo (13) 

18 Capela de Tremoa Médio Área de Incidên-
cia Indirecta (1) Reduzida (1) Permanente (2) Anulável (1) Irreversível (3) Construção Pouco Significati-

vo (8) 

19 Igreja de Santo António Médio Área de Incidên-
cia Indirecta (1) Reduzida (1) Permanente (2) Anulável (1) Irreversível (3) Construção Pouco Significati-

vo (8) 

20 Alminha Médio Área de Incidên-
cia Indirecta (1) Reduzida (1) Permanente (2) Anulável (1) Irreversível (3) Construção Pouco significati-

vo (8) 

21 Estação de Miranda do 
Corvo Médio Área de Incidên-

cia Indirecta (1) Elevada (4) Permanente (2) Provável (3) Irreversível (3) Construção Significativos (13) 

22 Apeadeiro de Moinhos Médio Área de Incidên-
cia Indirecta (1) Elevada (4) Permanente (2) Provável (3) Irreversível (3) Construção Significativo (13) 

23 Lagar Reduzido Área de Incidên-
cia Indirecta (1) Reduzida (1) Permanente (2) Anulável (1) Irreversível (3) Construção Pouco Significati-

vo (8) 

24 Alminha Reduzido Área de Incidên-
cia Indirecta (1) Reduzida (1) Permanente (2) Anulável (1) Irreversível (3) Construção Pouco Significati-

vo (8) 

25 Moinho do Carrolo Médio Área de Incidên-
cia Indirecta (1) Reduzida (1) Permanente (2) Anulável (1) Irreversível (3) Construção Pouco Significati-

vo (8) 

26 Capela do Sobral Médio Área de Incidên-
cia Indirecta (1) Reduzida (1) Permanente (2) Pouco prová-

vel (2) Irreversível (3) Construção Pouco significati-
vos (9) 

27 Ponte da Portela Médio Área de Incidên-
cia Indirecta (1) Reduzida (1) Permanente (2) Anulável (1) Irreversível (3) Construção Pouco Significati-

vo (8) 

28 Alminha Reduzido Área de Incidên-
cia Indirecta (1) Reduzida (1) Permanente (2) Provável (3) Irreversível (3) Construção Pouco significati-

vos (10) 

29 Apeadeiro das Carvalho-
sas Médio Área de Incidên-

cia Indirecta (1) Elevada (4) Permanente (2) Provável (3) Irreversível (3) Construção Significativo (13) 
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7 -  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE IMPACTES  

São consideradas neste capítulo as soluções concretas de minimização dos impactes negativos, 
inevitáveis, irremediáveis ou irreversíveis, bem como propostas soluções para uma preservação 
harmoniosa de elementos patrimoniais cuja integridade possa ser salvaguardada, numa perspec-
tiva de valorização ou recuperação. 

As medidas propostas aplicam-se de acordo com a implantação das ocorrências patrimoniais nas 
distintas áreas referidas no capítulo dedicado ao diagnóstico de impactes. Assim foi concebida a 
seguinte definição da gradação de condicionantes: 

• Nível 1: condicionam a obra e as acções intrusivas, impondo uma delimitação rigorosa de 
área protegida até 50 m em torno (conforme estabelecido na legislação vigente); 

• Nível 2: condicionantes que, embora não impeçam o prosseguimento local do projecto, 
impõem um estudo diagnóstico prévio, a necessidade de uma avaliação da área efectiva 
dos vestígios e a sua aprofundada caracterização; 

• Nível 3: por princípio não resultam em condicionantes ao desenvolvimento do projecto, 
devendo, mesmo assim, ter o devido acompanhamento arqueológico de obras. 

Não foi identificado património classificado ou em vias de classificação na área de afectação do 
projecto, que impliquem condicionantes de nível 1 para o projecto. 

Não existem registos de vestígios arqueológicos que impõem condicionantes de nível 2. 

As medidas de nível 2 aplicáveis ao património edificado situado sob o projecto ou a distância 
inferior a 5 metros: 

• Estação Ferroviária de Ceira (ocorrência n.º 17); 

• Apeadeiro de Moinhos (ocorrência n.º 22); 

• Apeadeiro das Carvalhosas (ocorrência n.º 29). 

consistem em elaboração de registo fotográfico, memória descritiva e desenho técnico em fase 
prévia ao início da obra e delimitação, através de sinalização, monitorização do estado de conser-
vação e estabilidade estrutural durante a fase de construção.  

As restantes condicionantes a aplicar inserem-se no nível 3 e correspondem ao acompanhamento 
arqueológico de obra.  
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Assim, deverá ser realizado o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que 
impliquem movimentações de terras, sendo que, a identificação em fase de obra de situações de 
impacte negativo, implicará a implementação de medidas de minimização específicas, sob a forma 
de sondagens para avaliação da efectiva importância dos sítios, e de recolha de dados de nature-
za científica que de outro modo seriam perdidos. 

Após a desmatação, deverá ser efectuada a prospecção arqueológica sistemática do terreno nas 
áreas actualmente de visibilidade reduzida, com a finalidade de colmatar as lacunas de conheci-
mento, bem como das áreas de depósitos temporários e empréstimos de inertes, na eventualida-
de de ficarem fora das áreas anteriormente prospectadas. 

Através do acompanhamento arqueológico será igualmente possível assegurar a aplicação de 
outras medidas de minimização, nomeadamente a sinalização das ocorrências localizadas a 
menos de 10 metros das áreas a intervencionar de forma a evitar eventuais impactes indirectos 
inerentes às movimentações de obra, de pessoal, maquinaria e materiais.  

Propõe-se igualmente que eventuais vestígios que possam ser detectados durante o acompa-
nhamento da obra, e que possam sofrer uma destruição total ou parcial, deverão ser sujeitos a 
medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens e escavações arqueológi-
cas). Os achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tute-
la do património cultural.  

Deverá ser efectuada a recuperação paisagística da envolvente dos elementos patrimoniais locali-
zados nas proximidades das frentes de obra, promovendo a reposição das condições prévias do 
enquadramento cénico dos mesmos.  

Todas as tarefas definidas devem ser executadas, de acordo com a sua complexidade e dimen-
são, por um arqueólogo ou uma equipa de arqueólogos e/ou técnicos de arqueologia, devidamen-
te credenciados para o efeito (conforme Decreto Regulamentar n.º 28/97, de 21 de Julho). 
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APÊNDICE I 
Lista de Ocorrências 

da Pesquisa Documental
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Nº DE 
REGISTO DESIGNAÇÃO CLASSIFICAÇÃO PERÍODO 

CATEGORIA 
TIPOLOGIA 

FONTE LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO 

1 Pelourinho de Miranda 
do Corvo 

IIP 
DG 231 de 11-10-1933 

Século XVI 
Arquitectónico 

Pelourinho 
IPPAR 

DGEMN 
Miranda do Corvo 
Miranda do Corvo 

Pelourinho talhado em pedra de ançã, consta de base quadrangular, coluna, capitel e remate, sem soco nem grimpa. A coluna é de 
fuste oitavado, de faces lisas, constituído por uma peça única cingida por vários anéis: dois rematam os extremos do fuste, na base e 
no topo, outros dois sucedem-se a cerca de quinze centímetros dos primeiros, e um ultimo cinge a coluna a meio da altura. Sobre 
esta fica o capitel, lavrado com singela folhagem estilizada nos ângulos, e rematado por ábaco quadrado. O original remate é consti-
tuído por um paralelepípedo ao alto, lavrado nas quatro faces, com as armas reais (escudo de Portugal coroado), a esfera armilar, 
emblema pessoal do Venturoso, a cruz da Ordem de Cristo, e um busto humano relevado enquadrado por uma janela rasgada em 
arco redondo sobre colunelos lisos. Este último bloco é obra de concepção e tratamento renascentista, inscrevendo-se a sua conju-
gação com a coluna tardo-gótica na habitual tipologia manuelina (IGESPAR, I.P. – IPPAR). 

2 Capela da N. Sr.ª da 
Alegria 

Em vias de Classifica-
ção Século XVII 

Arquitectónico 
Capela 

IPPAR 
DGEMN 

Coimbra 
Amalaguês 

A capela resulta da reconstrução setecentista da ermida original, edificada em 1634 e que, por sua vez, havia sido erguida no local de
uma torre medieval. Se ao nível exterior a capela surge muito depurada, com o portal encimado por frontão triangular e por uma jane-
la gradeada, o interior destaca-se pela profusa decoração barroca que encerra. A nave apresenta dois altares com retábulos de 
madeira pintada, mas é na capela-mor que se concentram os elementos decorativos, conjugando os caixotões pintados do tecto com 
o retábulo barroco, dourado em 1875 e os azulejos azuis e brancos, de meados do século XVIII e de fabrico coimbrão, alusivos a 
cenas da vida da Virgem. (DGEMN) 

3 Torre de Bera Encerrado Alta Idade Média 
Arquitectónico 

Torre 
IPPAR 

Coimbra 
Amalaguês 

A torre medieval de Bera, construída muito provavelmente na Alta Idade Média, entre os séculos IX e XI, insere-se numa velha linha 
defensiva de Coimbra. Compõe-se de uma planta quadrangular regular, de que se conservam os alçados Sul e nascente. Em 1949 
mantinha ainda vestígios de ter tido três pisos, mas por essa altura já toda a parte superior havia ruído. Uma das características 
importantes então noticiadas era a existência de rudimentares seteiras no segundo piso, claro testemunho da intenção de criar uma 
vantagem militar em altura perante o perigo islâmico. Actualmente, com o notável progresso dos estudos de casteleologia no nosso 
país, reúnem-se condições favoráveis à sua inserção histórica e vitalidade patrimonial. Apesar de evidentemente modesta, a hipótese 
de nas proximidades terem existido outras torres análogas (como o caso da desaparecida estrutura em Castelo Viegas) e a sua 
estreita relação com os castelos maiores, aponta para um programa de fortificação rural mais alargado, não exactamente ao sabor
das necessidades e impulsos locais, mas programado a partir de Coimbra e abarcando uma vasta área a Sul do rio (IGESPAR, I.P. –
– IPPAR). 

4 
Capela de São Pedro 

Igreja Paroquial 
Em vias de Classifica-

ção Século XVIII 
Arquitectónico 

Capela 
IPPAR 

DGEMN 
Coimbra 

Amalaguês 

Implantada no centro da localidade, a capela de São Pedro, exemplar da arquitectura religiosa do século XVIII, define, com a igreja 
paroquial de Almalaguês e o cruzeiro manuelino o adro fronteiro à Igreja e que constitui o núcleo central da freguesia. 
Dedicada a São Pedro, esta capela de dimensões reduzidas destaca-se pela sua fachada principal, de relativa depuração mas onde 
se exibe com grande monumentalidade o brasão de armas pertencente, muito possivelmente, aos instituidores da capela. Delimitado 
por pilastras nos cunhais, encimadas por pináculos, o frontispício termina em empena e é aberto por portal de verga recta ladeado 
por duas frestas horizontais. Sobre a cornija e flanqueado por volutas e pináculos, encontra-se o brasão. 
No interior, e para além do retábulo lateral já neoclássico, ganha especial interesse o retábulo-mor, de cantaria, com um nicho central 
e duas peanhas laterais onde se exibe imaginária de época mais remota (DGEMN). 

5 Feteiras Sem classificação Idade do Ferro 
Arqueológico 

Habitat 
IPA 

Coimbra 
Amalaguês 

“Vergilio Correia parece deixar a impressão de ter existido uma villa na própria Flor da Rosa, embora seja nas Feteiras (não cartogra-
fado) que acusa o espólio mais significativo [CORREIA, 1940, p. 100]. "À volta de uma povoação de nome moderno, Flor da Rosa,
abundam os vestígios de antigas civilizações: (..) telhas grossa, tijolos de sector e cerâmica, nas Feteiras; mais telhas, numa baixa, 
por trás dos Mirtagos; na Ouressa, Pedrogos, Crasto e Senhora da Alegria, a Cidade dos mortos, com abundantes materiais de cons-
trução..." (IPA). 

6 Anagueis Sem classificação Indeterminado 
Arqueológico 

Habitat 
IPA 

Coimbra 
Amalaguês 

“Vergilio Correia assinala "cerâmica de construção abundante ao longo do caminho entre Anaguéis e Bera. Apenas confirmámos 
alguns fragmentos de tegula, muito rodados.” (IPA). 

7 Lomba da Moura Sem classificação Romano 
Arqueológico 

Habitat 
IPA 

Coimbra 
Amalaguês 

“À superfície, dois fragmentos de telha de rebordo e fragmentos de tijolo. Haverá uns cinquenta anos, quando andavam a mantear o 
terreno, os trabalhadores notaram que havia um espaço oco por baixo da zona que cavavam. Na verdade, o terreno abateu e ficaram 
a descoberto umas galerias feitas com tijolos. Segundo o sr. Alfredo - o actual proprietário do terreno e, na altura, rapaz de uns 10 
anos - eram duas galerias paralelas com ramificações perpendiculares. A profundidade a que se encontravam não ultrapassará os 60 
cm. Ainda nos mostrou um fragmento de tijolo que pertenceu à estrutura. Deveria ter inicialmente - pelo que recorda - uns 20 x 20 cm. 
A espessura, única das dimensões possíveis de determinar, apresentava 8 cm.” (IPA) 

8 Capela do Senhor dos 
Passos Sem classificação Idade Moderna 

Arquitectónico 
Capela 

DGEMN 
Miranda do Corvo 
Miranda do Corvo 

 

9 Igreja Matriz Sem classificação Idade Moderna 
Arquitectónico 

Igreja 
DGEMN 

Miranda do Corvo 
Miranda do Corvo 

 



 

Ramal da Lousã 
Sistema de Mobilidade do Mondego 

Troço Alto de S. João (excl.) – Miranda do Corvo (excl.) 
Projecto de Execução 

RECAPE 
Relatório – Anexo V – Apêndice I 

 

 

40606.ASJMC.PE.RECAPE 3     

 
Nº DE 

REGISTO DESIGNAÇÃO CLASSIFICAÇÃO PERÍODO 
CATEGORIA 
TIPOLOGIA 

FONTE LOCALIZAÇÃO DESCRIÇÃO 

10 Capela da Nossa 
Senhora da Conceição Sem classificação Século XVIII 

Arquitectónico 
Capela 

DGEMN 
EIA 2003 

Miranda do Corvo 
Miranda do Corvo 

Planta longitudinal, composta por nave, capela-mor, sacristia, anexos, dois alpendres de tamanhos diferenciados nas fachadas late-
rais, e torre sineira. Coberturas diferenciadas, em telhados de uma água nos alpendres e anexos, de duas águas na nave e capela-
mor e em coruchéu na torre. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, com os vãos maioritariamente em arco apontado. Fachada 
principal voltada NO, centrada pela torre sineira saliente, com três registos, que se eleva acima da empena, esta lateralmente trunca-
da pelo beiral e coroada por pináculos piramidais, sendo ainda truncada à esquerda num plano ligeiramente mais elevado pela primi-
tiva sineira, em arco de volta perfeita, com remate em cornija. No registo inferior, da torre sineira rasga-se o portal principal em arco 
apontado, flanqueada por duas estreitas janelas, num plano mais recuado, encimado por janela tripartida, e acima da qual se destaca 
friso escalonado que a separa do último registo, rasgado nas quatro faces por ventanas, preenchidas por pequenos sinos (DGEMN) 

11 Cruzeiro de Santo Cris-
to Sem classificação Século XVII 

Arquitectónico 
Cruzeiro 

DGEMN 
Coimbra 

Amalaguês 

Planta centralizada, em forma de templete quadrangular, cobertura em cúpula. Fechado em três faces, formando edícula, paredes
revestidas e pintadas de branco, na face aberta, a cúpula assenta numa arquitrave, apoiada por duas colunas toscanas, sobre plintos 
paralelepipédicos de silharia, tendo o da direita gravado "R. J. P. 1891". Interior, revestido e pintado de branco, possui sobre uma 
coluna toscana, um Crucifixo com base paralelepipédica, de decoração vegetalista, ladeado à esquerda pela Virgem e à direita por 
São João, todo o conjunto é de pedra calcária. 

12 Igreja Paroquial de Cei-
ra Sem classificação Século XIX 

Arquitectónico 
Igreja 

DGEMN 
Coimbra 

Ceira 

Igreja construída em finais do séc. 19, mas segundo relato nas memórias paroquiais de 1758, já existia aqui uma igreja no alto do 
Casal de Ceira, com o mesmo orago, uma nave e quatro altares; podendo os retábulos que se encontram na actual igreja, ter perten-
cido à antiga, uma vez que todos eles são de épocas anteriores à construção actual. São ainda de realçar na sacristia, duas pedras 
tumulares e parte de um lavabo em pedra de Ançã com um baixo-relevo de Deus Pai, provavelmente também da antiga igreja. 
(DGEMN) 

13 Fonte da Cheira Sem classificação Século XIX 
Arquitectónico 

Fonte 
DGEMN 

Coimbra 
Santo António dos 

Olivais 

Fonte de pano único enquadrado por um arco composto de 2 pilastras em forma de suporte de hermes com remate de frontão curvo 
interrompido e transformado com enrolamentos. Bica simples, tanque à largura do pano. (DGEMN) 

14 Fonte do Castanheiro Sem classificação Século XVIII 
Arquitectónico 

Fonte 
DGEMN 

Coimbra 
Santo António dos 

Olivais 

Frontal de um pano, delimitado superiormente por uma cornija. Acima desta, um pequeno frontão com enrolamentos aos lados, epí-
grafe central; no cimo, a base de um eventual pináculo ou fogaréu. Diz a inscrição epigráfica: ANNO / 1701 / A REFORMA DA OBRA 
/ DESTA FONTE DO CAS/TANHEIRO A MANDOV / FAZER O.D.O.R.SV.D.TE.*1. Bica simples sobrepujada de um escudo com as 
armas portuguesas. Ao lado esquerdo, uma abertura rectangular para o depósito da fonte. 

15 Palácio da Quinta da 
Portela Sem classificação Século XVIII 

Arquitectónico 
Palácio 

DGEMN 
Coimbra 

Santo António dos 
Olivais 

Planta em U fechado, de 2 pisos, cobertura em telhados diferenciados de 2, 3 e 4 águas. Jardim com lago central, frente à fachada 
principal, aberta por largo portão de verga ornada, ligado à sacada superior rematada por brasão, partido de Costas e Britos; de cada 
lado três sacadas com frontões triangulares e curvos; na fachada S. repetem-se sacadas iguais. A fachada E. tem uma varanda de 
colunas dóricas. Entrando o portão acede-se a vestíbulo com pavimento em seixo rolado de duas cores, formando desenhos, que nos 
transporta para um pátio interior em volta do qual se desenvolve a construção, tendo no corpo fronteiro a entrada da capela, a eixo do 
portão. CAPELA com portal de enquadrado por uma moldura com verga rematada por volutas encimadas por óculo terminando o 
conjunto em frontão curvo decorado no tímpano sob cruz pétrea trilobada. INTERIOR de uma nave e capela -mor com retábulo de 
madeira policromada e dourada. (DGEMN) 

16 Capela de Santo Antó-
nio Sem classificação Século XVIII 

Arquitectónico 
Capela 

DGEMN 
EIA 2003 

Coimbra 
Santo António dos 

Olivais 

Planta rectangular, irregular composta pela galilé, nave única, capela -mor e sacristia a O.. Galilé aberta por porta em ferro, tendo à 
esquerda um nicho com grades que guarda a imagem do orago, antecede a entrada principal rasgada por portal de moldura rectan-
gular; ladeado por duas pias de água benta. Sobre a empena da fachada principal pequena sineira e grimpa de alta cruz de ferro.
Fachada lateral direita aberta para adro com uma porta em ferro, com acesso à galilé e 2 janelas no corpo da nave; fachada posterior 
voltada a N. e fachada lateral esquerda adossada a edifícios de habitação com pequeno pátio. INTERIOR de nave única e capela-
mor separada da nave por arco cruzeiro; altar mor com retábulo de madeira policromada e dourada, ladeado por dois nichos com as 
imagens de Santa Bárbara, à esquerda e Nossa Senhora da Conceição, à direita. (DGEMN) 

17 Estação de Ceira Sem classificação Século XX 
Arquitectónico 

Estação de comboio 
EIA 2003 

Coimbra 
Ceira 

Trata-se de um edifício de dois andares, com telhado de duas águas, caiado de branco e debrum azul forte. Representa a arquitectu-
ra típica portuguesa das estações de caminhos-de-ferro desta época 

18 Capela de Tremoa Sem classificação Século XX 
Arquitectónico 

Capela 
EIA 2003 

Miranda do Corvo 
Miranda do Corvo 

Trata-se de uma pequena capela com telhado de duas aguas, caiada de branco com debrum cor-de-rosa. Porta lateral centrada por 
duas janelas, tudo com debrum cor-de-rosa. O acesso a porta central é feito através de uma escadaria. 

19 Igreja de Santo António Sem classificação Século XX 
Arquitectónico 

Capela 
EIA 2003 

Miranda do Corvo 
Miranda do Corvo 

Igreja caiada em branco e debrum rosa na porta e janelas. Apresenta torre no lado esquerdo encimada por cruz latina. Telhado de 
duas aguas com cobertura de telha portuguesa. O acesso é feito através de escadaria. 

20 Alminha Sem classificação Indeterminada 
Etnológico 
Alminha 

EIA 2003 
Miranda do Corvo 

Moinhos 
Trata-se de uma alminha datada de 1886 com um nicho onde se encontra uma figura sagrada, protegida por ferro. 

21 Estação de Miranda do 
Corvo Sem classificação Século XX 

Arquitectónico 
Estação de comboios 

EIA 2003 
Miranda do Corvo 
Miranda do Corvo 

Trata-se de um edifício de 2 andares, com telhado de duas águas, caiado de branco e debrum azul forte. Representa a arquitectura 
típica portuguesa das estações de caminhos-de-ferro desta época.  
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APÊNDICE II 
Fichas de Trabalho de Campo 
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DESIGNAÇÃO: Capela N. Sr.ª da Conceição Nº: 10 

Distrito / Concelho / Freguesia: Coimbra / Miranda do Corvo / Miranda do Corvo 
Lugar: Moinhos Carta Militar: 251 
Coordenadas (Datum Lisboa): 180689 / 349824 
 
Descrição: Trata-se de uma capela localizada em pleno núcleo urbano, de planta longitudinal, 
telhado de duas águas e torre sineira na parte central. Nos laterais da capela existem dois 
pequenos alpendres. 

Acessos: EN 633, junto a uma aglomerado de casas, fica do lado esquerdo da estrada. 
Localização face ao projecto: Área de incidência, aproximadamente a 80 metros do traçado 
Categoria / Tipologia: Arquitectónico / Capela Cronologia: Contemporânea 
Espólio: Não foi recolhido espólio 
Fonte / Bibliografia: EIA do Metropolitano Ligeiro do Mondego (2003) 
 
Uso do solo: Urbano Ameaças: Não definidas 
Estado de conservação: Bom Valor Patrimonial: Médio 
 
 

 
Data: Janeiro 2009 Responsável: Luisa Cabello 
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DESIGNAÇÃO: Igreja Matriz de Ceira Nº: 12 

Distrito / Concelho / Freguesia: Coimbra / Coimbra / Ceira 
Lugar: Ceira Carta Militar: 241 
Coordenadas (Datum Lisboa): 177920 / 355900 
 
Descrição: Igreja situada inserida na malha urbana de Ceira, de planta longitudinal e telhado a 
duas águas. Apresenta frontão curvilíneo encimado por cruz latina e pináculos laterais. Torre 
sineira no lateral.  

Acessos: EN 110, em Ceira, a igreja fica no lado direito.  
Localização face ao projecto: Área de Incidência, aproximadamente a 100 metros do traçado 
Categoria / Tipologia: Arquitectónico / Igreja Cronologia: Contemporânea 
Espólio: Não foi recolhido espólio 
Fonte / Bibliografia: DGEMN 
 
Uso do solo: Urbano Ameaças: Não definidas 
Estado de conservação: Bom Valor Patrimonial: Médio 
 
 

 
Data: Janeiro 2009 Responsável: Luisa Cabello 
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DESIGNAÇÃO: Capela de Santo António Nº: 16 

Distrito / Concelho / Freguesia: Coimbra / Coimbra / Santo Antonio dos Olivais 
Lugar: Carvalhosas Carta Militar: 241 
Coordenadas (Datum Lisboa): 177378 / 357476 
 
Descrição: Trata-se de uma capela caiada em branco, com debrum cor-de-rosa. Telhado de 
duas águas e cobertura de telha portuguesa. Cruz ao centro, porta em madeira e janela do lado 
esquerdo. 

Acessos: EN 17, próxima da entrada para a quinta da Portela, a capela fica do lado esquerdo 
da estrada 
Localização face ao projecto: Área de Incidência, aproximadamente a 80 metros do traçado 
Categoria / Tipologia: Arquitectónico / Capela Cronologia: Contemporânea 
Espólio: Não foi recolhido espólio 
Fonte / Bibliografia: EIA do Metropolitano Ligeiro do Mondego (2003) 
 
Uso do solo: Urbano Ameaças: Projecto ferroviário 
Estado de conservação: Bom Valor Patrimonial: Médio 
 
 

 
Data: Janeiro 2009 Responsável: Luisa Cabello 
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DESIGNAÇÃO: Estação da Ceira Nº: 17 

Distrito / Concelho / Freguesia: Coimbra / Coimbra / Ceira 
Lugar: Ceira Carta Militar: 241 
Coordenadas (Datum Lisboa): 178346 / 355125 
 
Descrição: Edifício de dois andares, com telhado de duas águas, caiado em branco e debrum 
azul. Representa a arquitectura típica portuguesa das estações de caminhos – de ferro desta 
época 

Acessos: EN 17, vira-se a esquerda para Ceira, apanha-se a estrada 567 que leva à estação  
Localização face ao projecto: Área de Incidência, sob o traçado 
Categoria / Tipologia: Arquitectónico / Estação Cronologia: Contemporânea 
Espólio: Não foi recolhido espólio 
Fonte / Bibliografia: EIA do Metropolitano Ligeiro do Mondego (2003) 
 
Uso do solo: Urbano Ameaças: Projecto ferroviário 
Estado de conservação: Bom Valor Patrimonial: Médio 
 
 

 
Data: Janeiro 2009 Responsável: Luisa Cabello 
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DESIGNAÇÃO: Capela de Tremoa Nº: 18 

Distrito / Concelho / Freguesia: Coimbra / Miranda do Corvo / Miranda do Corvo 
Lugar: Tremoa Carta Militar: 241 
Coordenadas (Datum Lisboa): 180909 / 351950 
 
Descrição: Pequena capela com planta quadrangular e telhado de duas águas, à qual se ace-
de através de escadaria. O frontão é triangular e está encimado por cruz latina e sino. Apresen-
ta porta central ladeada por duas janelas.  

Acessos: EN 633, em Tremoa, a capela fica nas proximidades da linha do comboio. 
Localização face ao projecto: Área de Incidência, aproximadamente a 50 metros do traçado 
Categoria / Tipologia: Arquitectónico / Capela  Cronologia: Contemporânea 
Espólio: Não foi recolhido espólio 
Fonte / Bibliografia: EIA do Metropolitano Ligeiro do Mondego (2003) 
 
Uso do solo: Urbano Ameaças: Construção ferroviária 
Estado de conservação: Bom Valor Patrimonial: Médio 
 
 

 
Data: Janeiro 2009 Responsável: Luisa Cabello 
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DESIGNAÇÃO: Igreja de Santo António Nº: 19 

Distrito / Concelho / Freguesia: Coimbra / Miranda do Corvo / Miranda do Corvo 
Lugar: Lobazes Carta Militar: 251 
Coordenadas (Datum Lisboa): 181376 / 348866 
 
Descrição Igreja caiada em branco e debrum rosa na porta e janelas. Apresenta torre no lado 
esquerdo encimada por cruz latina. Telhado de duas águas com cobertura de telha portuguesa. 
O acesso é feito através de escadaria.  

Acessos: EN 633, vira-se a esquerda para Lobazes, a igreja fica do lado esquerdo 
Localização face ao projecto: Área de incidência, aproximadamente a 145 metros do traçado 
Categoria / Tipologia: Arquitectónico / Igreja Cronologia: século XX 
Espólio: Não foi recolhido espólio 
Fonte / Bibliografia: EIA do Metropolitano Ligeiro do Mondego (2003) 
 
Uso do solo: Urbano Ameaças: Não definidas 
Estado de conservação: Bom Valor Patrimonial: Médio 
 
 

 
Data: Janeiro 2009 Responsável: Luisa Cabello 
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DESIGNAÇÃO: Alminha Nº: 20 

Distrito / Concelho / Freguesia: Coimbra / Miranda do Corvo / Miranda do Corvo 
Lugar: Moinhos Carta Militar: 251 
Coordenadas (Datum Lisboa): 181225 / 349572 
 
Descrição: Trata-se de uma alminha datada de 1886, caiada em brando e encimada por cruz 
latina. O nicho, protegido por barrotes de ferro, apresenta no seu interior uma figura sagrada. 

Acessos: EN 633, a entrada de Moinhos, a alminha fica do lado direito 
Localização face ao projecto: Área de incidência, aproximadamente a 60 metros do traçado 
Categoria / Tipologia: Etnográfico / Alminha Cronologia: Indeterminada 
Espólio: Não foi recolhido espólio 
Fonte / Bibliografia: EIA do Metropolitano Ligeiro do Mondego (2003) 
 
Uso do solo: Florestal Ameaças: Projecto ferroviário 
Estado de conservação: Bom Valor Patrimonial: Reduzido 
 
 

 
Data: Janeiro 2009 Responsável: Luisa Cabello 
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DESIGNAÇÃO: Apeadeiro de Moinhos Nº: 22 

Distrito / Concelho / Freguesia: Coimbra / Miranda do Corvo / Miranda do Corvo 
Lugar: Moinhos Carta Militar: 251 
Coordenadas (Datum Lisboa): 180893 / 349653 
 
Descrição: Edifício de um andar de planta quadrangular, caiado em branco e debrum alaran-
jado. Apresenta três portas de acesso. Representa a arquitectura típica portuguesa das esta-
ções dos caminhos-de-ferro portugueses.  

Acessos: EN 633 à entrada de Moinhos 
Localização face ao projecto: Área de incidência, sob o traçado 
Categoria / Tipologia: Arquitectónico / Apeadeiro Cronologia: Contemporâneo 
Espólio: Não foi recolhido espólio 
Fonte / Bibliografia: Trabalho de campo 
 
Uso do solo: Urbano Ameaças: Projecto ferroviário 
Estado de conservação: Bom Valor Patrimonial: Médio 
 
 

 
Data: Janeiro 2009 Responsável: Luisa Cabello 
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DESIGNAÇÃO: Lagar Nº: 23 

Distrito / Concelho / Freguesia: Coimbra / Miranda do Corvo / Miranda do Corvo 
Lugar: Moinhos Carta Militar: 251 
Coordenadas (Datum Lisboa): 180590 / 349701 
 
Descrição: Lagar em avançado estado de ruína, formado por duas casas construídas em xisto. 
Os edifícios aparecem com denso coberto vegetal. 

Acessos: EN 633, em Moinhos vira-se para estrada que leva a Amalaguês, a ocorrência fica 
do lado direito da estrada 
Localização face ao projecto: Área de Incidência, aproximadamente a 75 metros do traçado 
Categoria / Tipologia: Arquitectónico / Lagar  Cronologia: Contemporâneo 
Espólio: Não foi recolhido espólio 
Fonte / Bibliografia: Trabalho de campo 
 
Uso do solo: Agrícola Ameaças: Abandono 
Estado de conservação: Mau Valor Patrimonial: Reduzido 
 
 

 
Data: Janeiro 2009 Responsável: Luisa Cabello 
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DESIGNAÇÃO: Alminha Nº: 24 

Distrito / Concelho / Freguesia: Coimbra / Miranda do Corvo / Miranda do Corvo 
Lugar: Tremoa Carta Militar: 241 
 Coordenadas (Datum Lisboa): 180806 / 351582 
 
Descrição: Trata-se de uma alminha caiada em brando e telhado a duas águas. O nicho, pro-
tegido por barrotes de ferro, apresenta no seu interior uma figura da Virgem.  

Acessos: EN 633, em Tremoa de Cima, a alminha fica no cruzamento de entrada à povoação 
Localização face ao projecto: Área de Incidência, aproximadamente a 50 metros do traçado 
Categoria / Tipologia: Etnográfico / Alminha Cronologia: Contemporânea 
Espólio: Não foi recolhido espólio 
Fonte / Bibliografia: Trabalho de campo 
 
Uso do solo: Urbano Ameaças: Não definidas 
Estado de conservação: Bom Valor Patrimonial: Reduzido 
 
 

 
Data: Janeiro 2009 Responsável: Luisa Cabello 
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DESIGNAÇÃO: Moinho do Carrolo Nº: 25 

Distrito / Concelho / Freguesia: Coimbra / Coimbra / Ceira 
Lugar: Sobral Carta Militar: 241 
Coordenadas (Datum Lisboa): 179215 / 354731 
 
Descrição: Moinho de água, ainda em uso realizado em xisto com telhado de uma água. O 
aceso ao moinho é realizado através de uma ponte de dois arcos realizada em xisto.   

Acessos: EN 633, à entrada de Sobral, a indicação fica do lado esquerdo da estrada. 
Localização face ao projecto: Área de Incidência, aproximadamente a 80 metros do traçado 
Categoria / Tipologia: Arquitectónico / Moinho e ponte Cronologia: Contemporânea 
Espólio: Não foi recolhido espólio 
Fonte / Bibliografia: Trabalho de campo 
 
Uso do solo: Florestal Ameaças: Não definidas 
Estado de conservação: Bom Valor Patrimonial: Médio 
 
 

 
Data: Janeiro 2009 Responsável: Luisa Cabello 
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DESIGNAÇÃO: Capela de Sobral Nº: 26 

Distrito / Concelho / Freguesia: Coimbra / Coimbra / Ceira 
Lugar: Sobral Carta Militar: 241 
Coordenadas (Datum Lisboa): 178567 / 355104 
 
Descrição: Capela localizada na malha urbana de Sobral, com planta quadrangular e telhado a 
duas águas. Frontão de tendência triangular encimado por sino e cruz latina. O aceso ao edifí-
cio se realiza através de escadaria.   

Acessos: EN 633, na povoação de Sobral 
Localização face ao projecto: Área de Incidência, aproximadamente a 80 metros do traçado. 
Categoria / Tipologia: Arquitectónico / Capela Cronologia: Contemporânea 
Espólio: Não foi recolhido espólio 
Fonte / Bibliografia: Trabalho de campo 
 
Uso do solo: Urbano Ameaças: Não definidas 
Estado de conservação: Bom Valor Patrimonial: Médio 
 
 

 
Data: Janeiro 2009 Responsável: Luisa Cabello 
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DESIGNAÇÃO: Ponte da Portela Nº: 27 

Distrito / Concelho / Freguesia: Coimbra / Coimbra / Santo António dos Olivais 
Lugar: Portela Carta Militar: 241 
 Coordenadas (Datum Lisboa): 177534/ 357404 
 
Descrição: Ponte rodoviária actualmente em desuso constituída por tabuleiro plano em vigas 
de ferro.  

Acessos: Estrada Nacional EN 17, sob o rio Mondego 
Localização face ao projecto: Área de Incidência, aproximadamente a 50 metros do traçado 
Categoria / Tipologia: Arquitectónico / Ponte Cronologia: Contemporânea 
Espólio: Não foi recolhido espólio 
Fonte / Bibliografia: Trabalho de campo 
 
Uso do solo: Urbano Ameaças: Projecto ferroviário 
Estado de conservação: Bom Valor Patrimonial: Médio 
 
 

 
Data: Janeiro 2009 Responsável: Luisa Cabello 
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DESIGNAÇÃO: Alminha Nº: 28 

Distrito / Concelho / Freguesia: Coimbra / Coimbra / Santo António dos Olivais 
Lugar: Portela  Carta Militar: 241 
 Coordenadas (Datum Lisboa): 177505 / 357447 
 
Descrição: Trata-se de uma alminha realizada em betão, de forma oval. O nicho apresenta 
painel azulejar com imagem da Virgem.  

Acessos: Estrada Nacional EN 17, após a passagem do rio Mondego, a alminha localiza-se 
numa rotunda 
Localização face ao projecto: Área de Incidência, aproximadamente a 40 metros do traçado 
Categoria / Tipologia: Etnográfico / Alminha Cronologia: Contemporânea 
Espólio: Não foi recolhido espólio 
Fonte / Bibliografia: Trabalho de campo 
 
Uso do solo: Urbano Ameaças: Projecto ferroviário 
Estado de conservação: Bom Valor Patrimonial: Reduzido 
 
 

 
Data: Janeiro 2009 Responsável: Luisa Cabello 
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DESIGNAÇÃO: Apeadeiro de Carvalhosas Nº: 29 

Distrito / Concelho / Freguesia: Coimbra / Coimbra / Santo António dos Olivais 
Lugar: Carvalhosas Carta Militar: 241 
 Coordenadas (Datum Lisboa): 177327 / 357619 
 
Descrição: Edifício de um andar de planta quadrangular, caiado em branco. Apresenta três 
portas de acesso. Representa a arquitectura típica portuguesa das estações dos caminhos-de-
ferro portugueses. 

Acessos: EN 17, próxima da entrada para a quinta da Portela, o apeadeiro localiza-se do lado 
direito da estrada. 
Localização face ao projecto: Área de Incidência, sob o traçado 
Categoria / Tipologia: Arquitectónico / Apeadeiro Cronologia: Contemporânea 
Espólio: Não foi recolhido espólio 
Fonte / Bibliografia: Trabalho de campo 
 
Uso do solo: Urbano Ameaças: Projecto ferroviário 
Estado de conservação: Bom Valor Patrimonial: Médio 
 
 

 
Data: Janeiro 2009 Responsável: Luisa Cabello 
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Fotografia 1: Vista geral da via-férrea ao km 0+000 

 

 
Fotografia 2: Vista geral da Linha férrea ao km 4+000 

 

 
Fotografia 3: Vista geral da ocorrência 25 ao km 4+500 
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Fotografia 4: Vista geral da Linha férrea ao km 5+000 

 

 
Fotografia 5: Vista geral da área do projecto ao km 6+000 

 

 
Fotografia 6: Vista da Linha férrea nas imediações do km 8+000 
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Fotografia 7: Vista da Linha férrea nas imediações do apeadeiro de Moinhos (ocorrência 22) ao km 10+600 
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APÊNDICE IV 
Cartografia das Ocorrências Inventariadas 
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APÊNDICE V 
Pedido ao IGESPAR, I.P. 
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APÊNDICE VI 
Autorização do IGESPAR, I.P. 






