
 
 
 

CONSULMAR 
Projectistas e Consultores, Lda. 

 
Av. António Augusto de Aguiar, nº 19 – 2º esqº ● 1050-012 LISBOA ● PORTUGAL ● Tel. (+)351213826630 ● Fax (+)351213862679 ● e-mail geral@consulmar.pt ● www.consulmar.pt 

 

DOCAPESCA – Portos e Lotas, S.A. 
 
 

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO 
DAS OBRAS MARÍTIMAS DO PORTO 

DE RECREIO DE FARO 
 

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE 
AMBIENTAL DO PROJETO DE 

EXECUÇÃO 
 

VOLUME 4 – ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABRIL, 2016 
 

 
 





 

 
 

O_1632_00_RECAPE_VOL-4_ANEXOS_0.docx  ABR-2016 

 
EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DAS OBRAS MARÍTIMAS DO PORTO DE RECREIO 

DE FARO 
(0.1632.00) 

 
 
 
 
 
 

CONTROLO 
 
 
 

VERSÃO INICIAL 
 

Data do 
documento 

Autor 
(sigla) 

Responsável 
pela revisão 

(sigla) 

Responsável 
pela 

verificação e 
aprovação 

(sigla) 

Abril, 2016 PAB LAL LAL 

 
 
 

ALTERAÇÕES 
 

Versão 
nº Data 

Responsável 
pela 

alteração 
(sigla) 

Responsável 
pela revisão 

(sigla) 

Responsável 
pela 

verificação e 
aprovação 

(sigla) 

Observações 

      
      
      
      
      
 
 
 
 





 

 
 

O_1632_00_RECAPE_VOL-4_ANEXOS_0.docx  ABR-2016 

 
 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

DO PORTO DE RECREIO DE FARO 

 
 
 
 

Índice de Volumes 
 
 
 
 
Volume 1 – Resumo Não Técnico (RNT) 
 
 
Volume 2 – Relatório Base 
 
 
Volume 3 – Relatório técnico final das medidas e condicionantes ambientais 
 
 
Volume 4 – Anexos 
 
 
Volume 5 – Peças Desenhadas 
 
 
 





 

 
 

O_1632_00_RECAPE_VOL-4_ANEXOS_0.docx  ABR-2016 

 

 
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

DO PORTO DE RECREIO DE FARO 

 
 

Volume 4 – Anexos 
 
 
 
 

Índice 
 
 
 
Anexo I - Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e respetivas prorrogações 
 
 
Anexo II - Caracterização físico-química dos sedimentos a dragar na área de projeto 
 
 
Anexo III - Património – Prospeção arqueológica terrestre e subaquática 
 
 
Anexo IV - Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
 
 
Anexo V - Correspondência trocada com as entidades contactadas com competência na 
apreciação do projeto 
 
 
Anexo VI - Mapas de Ruído 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

O_1632_00_RECAPE_VOL-4_ANEXOS_0.docx  ABR-2016 

I.1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I 
 
 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 
 
 
 



MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOL VIMENTO RF-GIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENT AL (DIA)

"PROJECTO DO PORTO DE RECREIO DE

FARO E DE UM FUNDEADOURO"

(Estudo Prévio)

Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA e a análise conjunta efectuada pelos
Gabinetes do Secretário de Estado do Ambiente e do Secretário de Estado do
Ordenamento do Território e das Cidades, do projecto, em fase de estudo prévio do
"Porto de Recreio de Faro e de um Fundeadouro", emite-se Declaração de Impacte
Ambiental:

2.

3

4

a) favorável à Alternativa 1 do Porto de Recreio condicionada à
implementação das condicionantes, medidas e planos em anexo. A
decisão por esta alternativa implica a impossibilidade de implantação
do Fundeadouro Alternativa A, por coincidência geográfica destas
duas infra-estruturas;

b) favorável à Solução 1 das Oficinas condicionada àimplementação das
medidas e planos em anexo.

c) desfavorável à Alternativa B do Fundeadouro e às Alternativas 2 e 3
do Porto de Recreio.

As medidas a concretizar na fase de obra devem ser integradas no Caderno de
Encargos da obra.

A apreciação da conformidade do Projecto de Execução com esta DIA deve ser
efectuada pela Autoridade de AIA, nos termos dos números 1 e 2, do artigo 280 do
Decreto-Lei n.o 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-lei n°
197/2005, de 8 de Novembro, previamente à emissão, pela entidade competente, da
autorização do Projecto de Execução.

Os Relatórios de Monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA,
respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.o 330/2001, de 2 de Abril.

19 de Dezembro de 2005

o Secretário de Estado do Ambiente

~
/

Anexo: o mencionado no texto.

Ubach Chaves Rosa)

No uso da delegação de competências, despacho n.o 16162/2005
(2," série), publicado no Diário da República de 25/07/2005
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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO :9JO/êll/q
DESENVOL VIMENTO REGION AL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

ANEXO
À Declaração de Impacte Ambiental

"PORTO DE RECREIO DE

FARO E DE UM FUNDEADOURO"

Condicionantes,..

Não devem ser realizados aterros na zona húmida à excepção dos essenciais para a execução
do projecto e deve ser efectuada a redução das áreas e volumes a dragar ao estritamente

necessário.

2 Deve ser efectuada a execução dos trabalhos de dragagem fora dos principais períodos de

migração das espécies.

Estudos e elementos a apresentar em RECAPE,.
3.

4

Apresentação das medidas preventivas de modo a salvaguardar eventuais situações acidentais
de derrames de matérias perigosas.

Carta topo-hidrográfica com a delimitação da área a dragar.

5.

Apresentação de perfis longitudinais e transversais da dragagem, bem como as tolerãncias
admitidas para as sobredragagens, perfis geológicos da coluna de sedimentos que vai ser

dragada.

6. Apresentação de resultados da uma nova campanha de amostragem de sedimentos
(granulometria e qualidade) tendo em conta toda a coluna de sedimentos que vai ser dragada e
o disposto no Despacho Conjunto dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar
(Diário da República Série II n.o 141 de 21/06/95).

7.

8.

Apresentação dos destinos do material dragado (de acordo com as especificações apresentadas
do despacho anterior) que devem incluir o volume de sedimentos envolv~dos e respectiva

granulometria.

Caso se opte pela imersão do material dragado deve ser apresentado o estudo do local
escolhido que deve incluir cartografia da área, avaliação dos impactes e medidas de

minimização.

9. Plano integrado de gestão de resíduos no qual se proceda à identificação e classificação dos

mesmos em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos, estabeleçam objectivos e afectem

tarefas e meios, tendo em consideração a calendarização e faseamento da obra.

10. Apresentação de um sistema adequado de gestão de resíduos e efluentes líquidos gerados

durante a obra.

2



MINISTÉRIO DO AMBIENTE EDÓ ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

Medidas de Minimização).1-

Fase anterior ao inicio da construção

Deve ser elaborado um plano de circulação para os veículos afectos à obra, minimizando as

interferências sobre a área urbana.

12. Delimitação do terreno a ocupar nas operações de construção. definindo a área de estaleiro e
parqueamento de máquinas criando medidas de protecção do meio hídrico, protegendo da
contaminação por resíduos e efluentes provenientes das actividades construtivas. A rede pluvial
a instalar deve ser provida de uma bacia de retenção, de forma a reduzir a carga sólida do
efluente.

13. As dragagens devem ser realizadas com uma draga de sucção Gujas especificações técnicas
serão definidas em REGAPE, bem como o método de deposição dos dragados.

14. Calendarização das diferentes fases da obra, nomeadamente a que diz respeito ao processo de
dragagem, que deve ter em conta a época balnear, especialmente nos meses de Junho a

Agosto, inclusive, assim como outros usos, nomeadamente a época migratória e o período de
reprodução que vai de Abril a Junho.

15. Prospecção sistemática das áreas a afectar no decurso da obra e ainda as correspondentes, à
construção e/ou melhoria dos acessos à obra, aos estaleiros, aos locais depósito de inertes.
Prospecção arqueológica subaquática visual e electromagnética integral (através da instalação
ae eixos pré-definidos, com um espaçamento máximo de 5 metros) das áreas de afectação
directa e indirecta do projecto, bem como de todas as áreas a afectar indirectamente,
nomeadamente acessibilidades, locais de implantação de estaleiros, depósitos de dragados, etc.
A detecção de anomalias visuais e de massas metálicas enterradas deve ser representada em

cartografia, contendo dados batimétricos bem como georeferência de cada anomalia detectada
com respectiva descrição para posterior confirmação, se necessário, através de sondagem por

escavação. Esta metodologia poderá ser substituída pelo recurso à utilização de meios de
detecção geofisica, nomeadamente o Sonar de Varrimento Lateral e Magnetómetro. De qualquer
das metodologias utilizadas deverá resultar a prospecção integral' e sistemática das áreas de
afectação do projecto. Em caso de não ser possível determinar a importância científica e
patrimoniaJ das ocorrências então identificadas deverão ser efectuadas sondagens de

diagnóstico.

Fase de Construção

16. O Caderno de Encargos da Empreitada deve prever cláusulas que estipulem a utilização de

tintas anti-vegetativas (para a construção e manutenção das instalações náuticas) livres de

compostos organoestânicos, como o TBT.

17. 

Proibição de rejeições de matérias poluentes de qualquer natureza para o canal interior de
acesso ao porto de Cabanas, bem como na área envolvente da Ria Formosa.

.
18. Não deve ser permitido a instalação de depósitos mesmo que temporários, de resíduos devendo

ser assegurada a sua recolha e depósito em condições para o seu destino final.

19. Deve ser efectuada a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra bem como
implementado um sistema de lavagem dos rodados, à saída da área afecta à obra e antes da

3
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entrada na via pública, de todos os veículos e de toda a maquinaria de apoIo à obra. Em caso de

qualquer rejeição acidental de matérias potencialmente poluentes deve ser efectuada de
imediato a limpeza imediata da área.

20. Deve ser efectuada a execução dos trabalhos de dragagem durante o período de vazamento da

maré.

21. As intervenções, em toda a área do Projecto, não deverão ser efectuadas durante o período que
vai de Abril a Junho (inclusivé), de forma a evitar o período de reprodução e primeiras fases de
crescimento da fauna piscícola, minimizando a afectação de alevins e de ovos.

22. Elaboração de um plano de dragagens de manutenção, tendo por linha condutora a realização

apenas das dragagens estritamente necessárias. A operação de dragagem deve ser conduzida
de forma cuidada, devendo ser minimizada a ressuspensão dos sedimentos nomeadamente
através de uma baixa velocidade de sucção.

23. Deve proceder-se ao reg isto das dragagens de obra, de manutenção e das reposições
sedimentares com a identificação das áreas de intervenção. Os registos deverão indicar o
volume, data e o método de dragagens utilizado.

24. Programação do tráfego diário, a fim de evitar concentração excessiva de veículos e circulação
nas horas de maior movimento e o acesso de pesados ao interior de zonas urbanas.

25. A realização de dragagens e a selecção do local de deposição de dragados deverá ser feita de
acordo com as condicionantes previstas no regulamento do Parque Natural da Ria Formosa.

26. Durante os diversos trabalhos devem ser asseguradas todas as condições de segurança à

navegação.
27. No final da obra deve ser assegurado a manutenção e recuperação das vias utilizadas, sempre

que a sua deterioração resultar, fundamentalmente, do tráfego gerado por essas obras.

28. Os trabalhos devem ser realizados no menor intervalo de tempo possível, a sua programação
deve contemplar a minimização da perturbação das actividades profissionais de cariz turístico
(náutica de recreio). Nesse sentido, a obra deve ser desenvolvida no período de Outono I
Inverno, por ser aquele que apresenta menor procura turística.

29. Após a conclusão, da obra devem ser removidas todas as infra-estruturas de apoio à obra e o

local deve ser sujeito à recuperação paisagista.

Fase de Exploração

30. Tendo em vista a minimização dos impactes na qualidade da água e sedimentos durante a fase
de exploração, as embarcações que utilizarão o porto devem cumprir as orientações da

Convenção MARPOL.

31. Deve prover-se a existência de meios de combate à poluição em casos de derrame de
combustíveis ou de outras substâncias poluentes bem como um conjunto de normas ao nível da
higiene e segurança que regulem e disciplinem a utilização de todas as infra-estruturas

propostas.

32. As dragagens de manutenção devem ser efectuadas fora dos principais períodos de migração
das espécies anádromas, em particular fora dos meses de Março e Abril, quando ocorrem os

picos mais intensos de entrada de espécies na Ria.

4
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33. Deve ser efectuada a execução dos trabalhos de dragagem durante o período de vazamento da

maré.

34. Elaboração de um plano de dragagens de manutenção, tendo por linha condutora a realização
apenas das dragagens estritamente necessárias.

35. A operação de dragagem deve ser conduzida de forma cuidada, devendo ser minimizada a
ressuspensão dos sedimentos nomeadamente através de uma baixa velocidade de sucção.

36. A realização de dragagens e a selecção do focal de deposição de dragados deverá ser feita de
acordo com as condicionantes previstas no Artigo 260 do regulamento do Parque Natural da Ria
Formosa.

37. Caso haja necessidade de proceder ao transporte dos dragados por via terrestre, efectuar um
planeamento prévio dos acessos a utilizar, evitando a travessia de zonas sensíveis e
desconcentrando o mais possível a afluência diária dos veículos.

~
1

Planos e Programas de Monitorização

Programa de monitorização para a qualidade da água, devendo o mesmo contemplar mais um

local de amostragem, para além dos referidos na caracterização da situação de referência, fora

da área de influência do projecto que servirá como ponto de controlo com a frequência proposta

no ElA e que deve ter as seguintes características:

» As análises devem ser realizadas sempre no mesmo laboratório que deve ser acreditado;

» Os parâmetros a monitorizar são PH, Cor, 02 dissolvido, sólidos em suspensão, CB05,

COO coliformes fecais e metais (arsénio, cádmio, crómio, cobre, mercúrio, chumbo, níquel,

zinco ).

» Deve ser elaborado um relatório onde conste a apresentação e análise dos resultados

obtidos.

2. Proceder à monitorização do local de depósito de dragados, com o objêctivo de determinar a

acção dos contaminantes no meio biofísico marinho e de permitir à autoridade licenciadora

controlar o processo.

3. Apresentação de uma campanha de amostragem dos sedimentos, para a sua caracterização

(granulometria e qualid,ade) de acordo com os critérios estabelecidos no Despacho Conjunto do

Ministério do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar de 21/06/1995, que deve compreender a

altura da coluna de sedimentos a dragar e ser realizada em três Estações de Amostragem,

uniformemente distribuídas pela área a dragar e representativa da profundidade do sedimento a

remover.

As análises devem ser realizadas sempre no mesmo laboratório que deve ser acreditado.

Os parâmetros a monitorizar são arsénio, cádmio, crómio, cobre, mercúrio. chumbo, níquel,

zinco, PCB (soma), PAH (soma), HCB, densidade, percentagem de sólidos, granulometría e

carbono orgânico total.

Deve ser elaborado um relatório onde conste a apresentação e análise dos resultados obtidos.

4. Plano integrado de gestão de resíduos no qual se proceda à identificação e classificação dos

mesmos em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos.

5
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II.4

1 - INTRODUÇÃO 
 
1.1 - Identificação e objetivos 
 
Conforme solicitado no ponto 6 dos “Estudos e elementos a apresentar em RECAPE” da 
DIA, foi realizada uma campanha de recolha e caracterização da qualidade dos sedimentos 
na área de implantação do futuro Porto de Recreio de Faro, nos termos da Portaria 
n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 
 
A campanha de recolha e caracterização da qualidade dos sedimentos é justificada pelo 
facto do projeto envolver a necessidade de dragagem de um volume de cerca de 205.300 
m3 de sedimentos em área lagunar da Ria Formosa, frente à atual doca de recreio de Faro. 
 
A campanha de recolha dos sedimentos decorreu entre os dias 16 e 17 de dezembro de 
2015, em 9 estações de amostragem, e foi realizada pela empresa GEOSUB, Prospeção, 
Geomática e Ambiente Lda. 
 
O Laboratório ALS Portugal disponibilizou todo o material necessário para garantir a 
identificação, acondicionamento e transporte das amostras para as suas instalações e, 
posteriormente, procedeu ao seu envio para o Laboratório ALS na República Checa onde 
foram realizadas as análises de caracterização físico-química. Este laboratório encontra-se 
acreditado de acordo com a norma ISO/IEC 17025:2005. 
 
 
 
1.2 - Enquadramento legal 
 
A avaliação do grau de contaminação dos sedimentos/material dragado é realizada tendo 
em consideração a classificação constante na Tabela 2 do Anexo III da Portaria n.º 
1450/2007, de 12 de Novembro (Quadro 1). 
 
O número de estações para recolha de amostras de sedimentos foi determinado pelo 
disposto na Tabela 1 da referida Portaria que tem em conta o volume de material a dragar. 
No presente caso foi apurado um número de 9 estações de amostragem (Quadro 2). 
 
A cada uma das classes de qualidade, identificada na tabela anterior, está associada a 
seguinte forma de eliminação dos materiais dragados: 

 Classe 1: Material dragado limpo — pode ser depositado no meio aquático ou reposto em 
locais sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação de praias sem normas restritivas. 

 Classe 2: Material dragado com contaminação vestigiária — pode ser imerso no meio 
aquático tendo em atenção as características do meio recetor e o uso legítimo do mesmo. 

 Classe 3: Material dragado ligeiramente contaminado — pode ser utilizado para terraplenos 
ou no caso de imersão necessita de estudo aprofundado do local de deposição e 
monitorização posterior do mesmo. 

 Classe 4: Material dragado contaminado — preposição em terra, em local impermeabilizado, 
com a recomendação de posterior cobertura de solos impermeáveis. 
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 Classe 5: Material muito contaminado — idealmente não deverá ser dragado e em caso 
imperativo, deverão os dragados ser encaminhados para tratamento prévio e ou deposição 
em aterro de resíduos devidamente autorizado, sendo proibida a sua imersão. 

 
 
 
 

Quadro 1 - Classificação de materiais de acordo com o grau de contaminação: metais (mg/kg), 
compostos orgânicos (ug/kg) [Tabela 2 do Anexo III da Portaria n.º 1450/2007] 

Parâmetro Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

- Metais 

Arsénio < 20 20 - 50 50 - 100 100 - 500 > 500 

Cádmio < 1 1 - 3 3 - 5 5 - 10 > 10 

Crómio < 50 50 - 100 100 - 400 400 - 1.000 > 1.000 

Cobre < 35 35 - 150 150 - 300 300 - 500 > 500 

Mercúrio < 0,5 0,5 - 1,5 1,5 - 3,0 3,0 - 10 > 10 

Chumbo < 50 50 - 150 150 - 500 500 - 1.000 > 1.000 

Níquel < 30 30 - 75 75 - 125 125 - 250 > 250 

Zinco < 100 100 - 600 600 - 1.500 1 500 - 5 000 > 5.000 

- Compostos orgânicos 

PCB (soma) < 5 5 - 25 25 - 100 100 - 300 > 300 

PAH (soma) < 300 300 - 2.000 2 000 - 6.000 6.000 - 20.000 > 20.000 

HCB < 0,5 0,5 - 2,5 2,5 - 10 10 - 50 > 50 

 
 
 
 
 

Quadro 2 - Número de estações de monitorização a implementar por volume dragado [Tabela 1 
do Anexo III da Portaria n.º 1450/2007] 

Volume Dragado (m3) Número de Estações 

Até 25.000 3 

De 25.000 a 100.000 4 – 6 

De 100.000 a 500.000 7 – 15 

De 500.000 a 2.000.000 16 – 30 

Mais de 2.000.000 Mais 10/1 milhão de m3 
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2 - DESCRIÇÃO DA CAMPANHA DE AMOSTRAGEM 
 
2.1 - Localização das estações de amostragem 
 
Foram definidas previamente 9 estações de amostragem. De modo a garantir a 
representatividade das amostras a recolher procurou-se conjugar a distribuição espacial 
com as zonas que envolvem um maior volume de dragagem. 
 
Na Figura 1 ilustra-se a localização das estações de amostragem face à área a dragar e no 
Quadro 3 as respetivas coordenadas geográficas. 
 
  

Figura 1 - Localização das estações de amostragem e delimitação da área a dragar 
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Quadro 3 - Localização das estações de amostragem e características das amostras 

Identificação das estações de 
amostragem 

Coordenadas das estações (sistema 
WGS84 UTM) 

N W 

P1 37°0'44,45"   7°56'28,24" 

P2 37°0'46,27"   7°56'24,98" 

P3 37°0'48,56"   7°56'20,09" 

P4 37°0'48,82"   7°56'16,36" 

P5 37°0'53,29"   7°56'19,18" 

P6 37°0'55,37"   7°56'19,51" 

P7 37°0'56,36"   7°56'21,85" 

P8 37°0'57,18"   7°56'22,81" 

P9 37°0'50,66"   7°56'19,09" 
 
 
 
2.2 - Recolha das amostras de sedimentos 
 
A campanha de recolha dos sedimentos decorreu entre os dias 16 e 17 de dezembro de 
2015, em 9 estações de amostragem. Descreve-se seguidamente a técnica de amostragem 
adotada. 
 
O processo de colheita dos sedimentos foi realizado por uma equipa de dois mergulhadores 
profissionais, apoiados por um terceiro elemento a bordo da embarcação de trabalho, onde 
estão instaladas a bomba hidráulica e o compressor (Figura 2). 
 
 

Figura 2 - Embarcação de apoio e equipamento a bordo junto do ponto P7 
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Foram recolhidos nove carotes verticais contínuos, compreendendo a totalidade da coluna 
de sedimentos a dragar, nas estações de amostragem previamente definidas. Cada estação 
de amostragem foi localizada com auxílio de dispositivo GPS. 
 
As amostras foram recolhidas com o auxílio de um colhedor tubular em aço inox 
(amostrador), formado por troços de 1 m de comprimento que se vão enroscando. Ao corpo 
tubular é acoplado um sistema hidráulico de percussão, constituído por martelo de 
perfuração hidráulico (capaz de operar totalmente imerso), que procede à cravação do 
amostrador até se atingir a profundidade planeada (Figura 3). 
 
 
 

Figura 3 - Cravação do amostrador no ponto P4 

 
 
 
Atingida a cota de fundo planeada o tubo é retirado e as amostras removidas do tubo para 
calhas (Figura 6), procedendo-se em seguida à subdivisão da amostra em duas metades 
(metade superior, designada topo e, metade inferior, designada base) e ao corte de uma 
faixa longitudinal de cada subamostra representativa de toda a respetiva coluna de 
sedimentos. 
 
Os sedimentos de cada subamostra, depois de cuidada homogeneização, foram 
acondicionados em sacos herméticos, em duplicado, devidamente identificados, e 
transportados em mala térmica sob refrigeração até ao laboratório. 
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Figura 4 - Preparação para cravação do amostrador no ponto P6 

 
 

 

Figura 5 - Cravação do amostrador no ponto P2, a operação efetua-se em situação de 
submersão  
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Figura 6 - Coluna de sedimento acabada de retirar de um troço do tubo amostrador 

 
 
 
 
No Quadro 4 apresentam-se a identificação e a localização das estações de amostragem 
bem como as características de cada amostra. 
 
 

Quadro 4 - Localização das estações de amostragem e características das amostras 

Estação de 
amostragem 

Coordenadas das estações 
(sistema WGS84 UTM) 

Carotes 
(coluna de sedimento extraído) Espessura 

da amostra 
(m) 

N.º de 
subamostras 
constituídas 

Espessura das 
subamostras 

(m) N W Cota de topo 
(m) ZH 

Cota de fundo 
(m) ZH 

P1 37°0'44,45"   7°56'28,24" -1,40 -3,25 1,85 2 0,93 

P2 37°0'46,27"   7°56'24,98" -1,40 -3,25 1,85 2 0,93 

P3 37°0'48,56"   7°56'20,09" 0,00 -3,50 3,5 2 1,75 

P4 37°0'48,82"   7°56'16,36" 0,80 -3,00 3,8 2 1,90 

P5 37°0'53,29"   7°56'19,18" 1,00 -2,50 3,5 2 1,75 

P6 37°0'55,37"   7°56'19,51" 1,60 -2,00 3,6 2 1,80 

P7 37°0'56,36"   7°56'21,85" 0,80 -2,50 3,3 2 1,65 

P8 37°0'57,18"   7°56'22,81" 0,80 -3,50 4,3 2 2,15 

P9 37°0'50,66"   7°56'19,09" 0,70 -3,50 4,2 2 2,10 
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3 - RESULTADOS DA CAMPANHA DE AMOSTRAGEM 
 
Nos Quadros seguintes apresentam-se os resultados obtidos na campanha de amostragem 
de sedimentos. Os respetivos Boletins de Análise encontram-se em anexo. 
 
 

Quadro 5 - Resultados obtidos - parâmetros físicos e inorgânicos não metálicos  

Parâmetros 
Cascalho 
(>2 mm) 

Areia 
(63 µm-2 

mm) 

Silte 
(20-63 µm) 

Silte 
(2-20 µm) 

Argila 
(<2 µm) 

Densidade 
Matéria 

seca 

Carbono 
orgânico 

total 

Unidade % % % % % g/cm³ % % peso seco 

P1 topo 0,5 31,5 16,6 46,5 4,9 2,15 57,1 2,40 

P1 base 1,8 32,0 18,2 43,0 4,9 2,38 55,7 1,86 

P2 topo 9,7 72,0 4,5 12,4 1,3 2,36 73,3 1,83 

P2 base 3,8 61,8 8,2 23,6 2,5 2,12 66,4 1,66 

P3 topo 4,8 54,4 13,1 24,4 3,3 2,28 69,7 1,26 

P3 base 3,2 70,4 8,9 15,3 2,2 2,47 72,3 0,71 

P4 topo 0,8 49,9 17,3 28,4 3,6 2,17 74,3 1,72 

P4 base 4,0 50,5 15,1 26,8 3,6 2,30 72,9 0,98 

P5 topo 0,2 75,4 7,2 15,5 1,6 2,36 69,8 0,50 

P5 base <0,1 72,3 8,3 17,1 2,2 2,49 74,0 0,79 

P6 topo 1,7 43,8 14,9 36,1 3,5 2,23 64,0 1,47 

P6 base 4,1 79,6 4,4 10,7 1,2 2,38 77,7 <0,490 

P7 topo 3,7 41,3 18,6 33,4 3,1 2,21 58,9 2,11 

P7 base 0,1 32,3 16,0 44,6 6,9 2,62 69,4 0,44 

P8 topo 1,8 13,6 23,0 54,1 7,5 2,26 61,1 1,80 

P8 base 17,2 37,2 16,4 25,8 3,4 2,23 68,4 2,04 

P9 topo 6,1 54,9 10,7 24,9 3,4 2,42 71,8 1,07 

P9 base 1,4 85,2 4,5 7,7 1,1 2,40 72,1 0,91 

 
 

Quadro 6 - Classificação textural das amostras  

Classe textural Franco-limoso Areia-franca Franco-arenoso 

Amostras 

P1 topo P2 topo P2 base 

P1 base P5 topo P3 topo 

P6 topo P6 base P3 base 

P7 topo P9 base P4 topo 

P7 base - P4 base 

P8 topo - P5 base 

P8 base - P9 topo 
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Quadro 7 - Distribuição percentual da classificação textural obtida 

Classificação textural obtida Percentagem de amostras (%) * 

Franco-arenoso 40,4 

Franco-limoso 37,6 

Areia-franca 22,0 

* Considera o comprimento relativa de cada subamostra 
 
 
 
 
 

Quadro 8 - Resultados obtidos - metais e compostos orgânicos 

Parâmetros As Hg Cd Cr Cu Ni Pb Zn 
PAH 

(soma) 
PCB 

(soma) 
HCB 

Classe 
Unidade mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg mg/Kg µg/Kg µg/Kg µg/Kg 

P1 topo 15,8 <0,300 <0,40 40,2 22,7 19,9 25,9 72,2 <160 <4,9 <0,5 1 

P1 base 16,6 <0,300 <0,40 34,2 21,6 17,1 23,8 69,7 <160 <4,9 <0,5 1 

P2 topo 8,0 <0,300 <0,40 14,6 7,8 7,2 9,5 26,9 <160 <4,9 <0,5 1 

P2 base 11,5 <0,300 <0,40 25,5 13,2 12,2 15,8 45,1 <160 <4,9 <0,5 1 

P3 topo 11,6 <0,300 <0,40 34,2 8,3 17,6 11,2 27,5 <160 <4,9 <0,5 1 

P3 base <5.0 <0,300 <0,40 13,6 5,1 6,8 <5,0 10,4 <160 <4,9 <0,5 1 

P4 topo 12,4 <0,300 <0,40 26,0 6,7 13,7 9,4 23,5 <160 <4,9 <0,5 1 

P4 base 14,2 <0,300 <0,40 33,8 8,4 17,4 12,5 31,0 <160 <4,9 <0,5 1 

P5 topo 7,2 <0,300 <0,40 18,2 12,4 9,0 12,7 33,5 762 <4,9 <0,5 2 

P5 base 7,6 <0,300 <0,40 17,1 5,7 8,5 6,8 18,2 <160 <4,9 <0,5 1 

P6 topo 13,1 <0,300 <0,40 31,8 25,3 16,1 22,3 55,3 <160 <4,9 <0,5 1 

P6 base 5,7 <0,300 <0,40 11,9 6,6 5,7 5,5 22,0 <160 <4,9 <0,5 1 

P7 topo 12,2 0,48 <0,40 34,2 61,4 17,6 57,6 261,0 387 5,18 0,53 2 

P7 base 15,1 <0,300 <0,40 29,1 9,9 16,0 11,0 30,0 <160 <4,9 <0,5 1 

P8 topo 18,0 <0,300 <0,40 43,9 34,2 22,6 29,9 85,4 <160 <4,9 <0,5 1 

P8 base 9,4 <0,300 <0,40 29,1 11,4 17,7 10,3 31,3 228 <4,9 <0,5 1 

P9 topo 8,1 <0,300 <0,40 19,6 8,9 10,3 10,4 24,5 <160 <4,9 <0,5 1 

P9 base 8,2 <0,300 <0,40 19,4 4,9 9,9 5,6 17,4 <160 <4,9 <0,5 1 
 

 Classe 1  Classe 2 
 
 

 

 



 

 
 

O_1632_00_RECAPE_Anx-II_VOL-4_ANEXOS_(sediment)_0.docx ABR-2016 

II.15

4 - CONSIDERAÇÕES SOBRE CAMPANHAS DE AMOSTRAGEM ANTERIORES 
 
Em 2001 foi realizada uma campanha de amostragem de sedimentos, pelo ex-IMT (Instituto 
Marítimo Portuário), envolvendo 32 estações de amostragem na frente lagunar de Faro. 
Desse conjunto, duas estações (#26 e #27) localizavam-se na área de interesse do atual 
Projeto de Execução do Porto de Recreio de Faro. Em cada estação foram recolhidas duas 
amostras, uma de superfície e outra em profundidade. As amostras “#26 superfície” e “#27 
profundidade” enquadraram-se na classe 2 de qualidade do sedimento, enquanto as 
amostras “#26 profundidade” e “#27 superfície” enquadraram-se na classe 1. Não existe 
referência à espessura da coluna de sedimento amostrado.  
 
Em 2004, no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental das Alternativas do Porto de Recreio 
de Faro, foi realizada uma campanha de amostragem de sedimentos, pela Hidroprojecto, 
envolvendo 5 estações de amostragem distribuídas pela área das três alternativas 
estudadas. Desse conjunto, uma estação (X1) localizava-se na área de interesse do atual 
Projeto de Execução do Porto de Recreio de Faro. Em cada estação foi recolhida uma 
amostra contínua representativa de uma coluna de 2 m de sedimento. A amostra “X1” 
enquadrou-se na classe 2 de qualidade do sedimento.  
 
 
 
5 - CONCLUSÕES 
 
Foi realizada uma campanha de recolha e caracterização da qualidade dos sedimentos na 
área de implantação do futuro Porto de Recreio de Faro, entre os dias 16 e 17 de dezembro 
de 2015, em cumprimento do definido no anexo III da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de 
novembro.  
 
No que respeita à classificação textural as amostras de sedimentos recolhidas evidenciam 
predomínio da fração franco-arenosa, cerca de 40% do volume amostrado, seguindo-se-lhe, 
por ordem de importância, as frações franco-limosa e areia-franca com 37,6% e 22%, 
respetivamente (Quadro 7). 
 
As análises de qualidade dos sedimentos a dragar para implantação do Porto de Recreio 
revelaram que a larga maioria das amostras corresponde a material limpo, enquadrado na 
classe 1 de qualidade. Do conjunto de 18 amostras analisadas verificou-se que 16 se 
enquadram na classe 1 enquanto duas amostras se enquadram na classe 2 de qualidade 
(Quadro 8). 
 
Das duas amostras (P5 topo e P7 topo) da classe 2 consta-se serem os parâmetros Cu, Pb, 
Zn, PAH, PCB, HCB os responsáveis pela classificação. Assinala-se o facto de todos os 
parâmetros enquadrados na classe 2 estarem mais próximos do limiar da classe 1 do que 
da classe 3. 
 
A classificação obtida possibilita que o material dragado, da classe 1, possa ser depositado 
no meio aquático ou reposto em locais sujeitos a erosão ou utilizado para alimentação de 
praias sem normas restritivas, enquanto o material dragado da classe 2, que apresenta 
contaminação vestigiária, podendo ser imerso no meio aquático tendo em atenção as 
características do meio recetor e o uso legítimo do mesmo. 
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Sem prejuízo de outras formas de valorização do material dragado, atendendo a que se 
trata de material com uma fração arenosa importante, consideram-se ajustadas soluções de 
destino final que privilegiem o reforço do trânsito sedimentar costeiro no litoral algarvio. 
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ANEXO - Boletins de Análise 
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Work Order :

:Client

PR1588858

CONSULMAR PROJECTISTAS E CONSULTORES LDA

Analytical Results

P2 topoP1 baseP1 topoClient sample IDSub-Matrix: SEDIMENT

Laboratory sample ID PR1588858001 PR1588858002 PR1588858003

23-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Sand (>2 mm) S-TEXT-5FR %0.1 9.71.8±10.0 %0.5 ±10.0 %±10.0 %

Specific Gravity S-SGRAV-GR g/cm30.01 2.362.38±10.0 %2.15 ±10.0 %±10.0 %

Sand (63 µm-2 mm) S-TEXT-5FR %0.1 72.032.0±10.0 %31.5 ±10.0 %±10.0 %

Silt (20-63 µm) S-TEXT-5FR %0.1 4.518.2±10.0 %16.6 ±10.0 %±10.0 %

Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 73.355.7±6.0 %57.1 ±6.0 %±6.0 %

Silt (2-20 µm) S-TEXT-5FR %0.1 12.443.0±10.0 %46.5 ±10.0 %±10.0 %

Clay (<2 µm) S-TEXT-5FR %0.1 1.34.9±10.0 %4.9 ±10.0 %±10.0 %

Nonmetallic Inorganic Parameters
Total Organic Carbon S-TOC-CC % DW0.010 1.831.86----2.40 --------

Total Metals / Major Cations
Arsenic S-METOA1SE2 mg/kg DW5.0 8.016.6±24.2 %15.8 ±33.5 %±23.8 %

Mercury S-HG-AMACS mg/kg DW0.300 <0.300<0.300----<0.300 --------

Cadmium S-METOA1SE2 mg/kg DW0.40 <0.40<0.40----<0.40 --------

Chromium S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 14.634.2±20.0 %40.2 ±20.0 %±20.0 %

Copper S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 7.8421.6±20.0 %22.7 ±20.2 %±20.0 %

Nickel S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 7.1617.1±20.0 %19.9 ±20.2 %±20.0 %

Lead S-METOA1SE2 mg/kg DW5.0 9.523.8±21.6 %25.9 ±30.2 %±21.9 %

Zinc S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 26.969.7±20.0 %72.2 ±20.0 %±20.0 %

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Acenaphthylene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Acenaphthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fluorene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Phenanthrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Anthracene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fluoranthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.0100.022±30.0 %0.019 ----±30.0 %

Pyrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.0100.022±30.0 %0.018 ----±30.0 %

Benz(a)anthracene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.0100.010----<0.010 ----±30.0 %

Chrysene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.0100.012----<0.010 ----±30.0 %

Benzo(b)fluoranthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.0100.014±30.0 %0.014 ----±30.0 %

Benzo(k)fluoranthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Benzo(a)pyrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.0100.015±30.0 %0.011 ----±30.0 %

Indeno(1.2.3.cd)pyrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.0100.010----<0.010 ----±30.0 %

Benzo(g.h.i)perylene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.0100.014----<0.010 ----±30.0 %

Dibenz(a.h)anthracene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Sum of 16 PAH S-SMIGMS01 mg/kg DW0.160 <0.160<0.160----<0.160 --------

PCBs
PCB 28 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 52 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 101 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 118 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 138 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 153 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 180 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

Sum of 7 PCBs S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00490 <0.00490<0.00490----<0.00490 --------

Organochlorine Pesticides
Hexachlorobenzene (HCB) S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00050 <0.00050<0.00050----<0.00050 --------

P3 baseP3 topoP2 baseClient sample IDSub-Matrix: SEDIMENT

Laboratory sample ID PR1588858004 PR1588858005 PR1588858006

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00
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P3 baseP3 topoP2 baseClient sample IDSub-Matrix: SEDIMENT

Laboratory sample ID PR1588858004 PR1588858005 PR1588858006

23-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Sand (>2 mm) S-TEXT-5FR %0.1 3.24.8±10.0 %3.8 ±10.0 %±10.0 %

Specific Gravity S-SGRAV-GR g/cm30.01 2.472.28±10.0 %2.12 ±10.0 %±10.0 %

Sand (63 µm-2 mm) S-TEXT-5FR %0.1 70.454.4±10.0 %61.8 ±10.0 %±10.0 %

Silt (20-63 µm) S-TEXT-5FR %0.1 8.913.1±10.0 %8.2 ±10.0 %±10.0 %

Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 72.369.7±6.0 %66.4 ±6.0 %±6.0 %

Silt (2-20 µm) S-TEXT-5FR %0.1 15.324.4±10.0 %23.6 ±10.0 %±10.0 %

Clay (<2 µm) S-TEXT-5FR %0.1 2.23.3±10.0 %2.5 ±10.0 %±10.0 %

Nonmetallic Inorganic Parameters
Total Organic Carbon S-TOC-CC % DW0.010 0.7111.26----1.66 --------

Total Metals / Major Cations
Arsenic S-METOA1SE2 mg/kg DW5.0 <5.011.6±27.4 %11.5 ----±27.3 %

Mercury S-HG-AMACS mg/kg DW0.300 <0.300<0.300----<0.300 --------

Cadmium S-METOA1SE2 mg/kg DW0.40 <0.40<0.40----<0.40 --------

Chromium S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 13.634.2±20.0 %25.5 ±20.1 %±20.0 %

Copper S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 5.138.25±20.1 %13.2 ±20.4 %±20.2 %

Nickel S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 6.7917.6±20.1 %12.2 ±20.2 %±20.0 %

Lead S-METOA1SE2 mg/kg DW5.0 <5.011.2±24.2 %15.8 ----±27.7 %

Zinc S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 10.427.5±20.0 %45.1 ±20.1 %±20.0 %

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Acenaphthylene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Acenaphthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fluorene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Phenanthrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Anthracene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fluoranthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Pyrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Benz(a)anthracene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Chrysene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Benzo(b)fluoranthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Benzo(k)fluoranthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Benzo(a)pyrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Indeno(1.2.3.cd)pyrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Benzo(g.h.i)perylene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Dibenz(a.h)anthracene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Sum of 16 PAH S-SMIGMS01 mg/kg DW0.160 <0.160<0.160----<0.160 --------

PCBs
PCB 28 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 52 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 101 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070±30.0 %0.00073 --------

PCB 118 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 138 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 153 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 180 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

Sum of 7 PCBs S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00490 <0.00490<0.00490----<0.00490 --------

Organochlorine Pesticides
Hexachlorobenzene (HCB) S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00050 <0.00050<0.00050----<0.00050 --------

P5 topoP4 baseP4 topoClient sample IDSub-Matrix: SEDIMENT

Laboratory sample ID PR1588858007 PR1588858008 PR1588858009

23-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:00Client sampling date / time
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P5 topoP4 baseP4 topoClient sample IDSub-Matrix: SEDIMENT

Laboratory sample ID PR1588858007 PR1588858008 PR1588858009

23-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Sand (>2 mm) S-TEXT-5FR %0.1 0.24.0±10.0 %0.8 ±10.0 %±10.0 %

Specific Gravity S-SGRAV-GR g/cm30.01 2.362.30±10.0 %2.17 ±10.0 %±10.0 %

Sand (63 µm-2 mm) S-TEXT-5FR %0.1 75.450.5±10.0 %49.9 ±10.0 %±10.0 %

Silt (20-63 µm) S-TEXT-5FR %0.1 7.215.1±10.0 %17.3 ±10.0 %±10.0 %

Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 69.872.9±6.0 %74.3 ±6.0 %±6.0 %

Silt (2-20 µm) S-TEXT-5FR %0.1 15.526.8±10.0 %28.4 ±10.0 %±10.0 %

Clay (<2 µm) S-TEXT-5FR %0.1 1.63.6±10.0 %3.6 ±10.0 %±10.0 %

Nonmetallic Inorganic Parameters
Total Organic Carbon S-TOC-CC % DW0.010 0.5030.979----1.72 --------

Total Metals / Major Cations
Arsenic S-METOA1SE2 mg/kg DW5.0 7.214.2±26.4 %12.4 ±36.1 %±25.1 %

Mercury S-HG-AMACS mg/kg DW0.300 <0.300<0.300----<0.300 --------

Cadmium S-METOA1SE2 mg/kg DW0.40 <0.40<0.40----<0.40 --------

Chromium S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 18.233.8±20.0 %26.0 ±20.0 %±20.0 %

Copper S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 12.48.44±20.2 %6.74 ±20.1 %±20.2 %

Nickel S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 8.9817.4±20.1 %13.7 ±20.1 %±20.0 %

Lead S-METOA1SE2 mg/kg DW5.0 12.712.5±30.3 %9.4 ±26.2 %±26.4 %

Zinc S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 33.531.0±20.0 %23.5 ±20.0 %±20.0 %

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 0.231<0.010----<0.010 ±30.0 %----

Acenaphthylene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Acenaphthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 0.084<0.010----<0.010 ±30.0 %----

Fluorene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 0.096<0.010----<0.010 ±30.0 %----

Phenanthrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 0.155<0.010----<0.010 ±30.0 %----

Anthracene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 0.018<0.010----<0.010 ±30.0 %----

Fluoranthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 0.062<0.010----<0.010 ±30.0 %----

Pyrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 0.039<0.010----<0.010 ±30.0 %----

Benz(a)anthracene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 0.015<0.010----<0.010 ±30.0 %----

Chrysene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 0.013<0.010----<0.010 ±30.0 %----

Benzo(b)fluoranthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 0.015<0.010----<0.010 ±30.0 %----

Benzo(k)fluoranthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 0.011<0.010----<0.010 ±30.0 %----

Benzo(a)pyrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 0.013<0.010----<0.010 ±30.0 %----

Indeno(1.2.3.cd)pyrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Benzo(g.h.i)perylene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 0.010<0.010----<0.010 ±30.0 %----

Dibenz(a.h)anthracene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Sum of 16 PAH S-SMIGMS01 mg/kg DW0.160 0.762<0.160----<0.160 --------

PCBs
PCB 28 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 52 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 101 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 118 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 138 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 153 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 180 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

Sum of 7 PCBs S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00490 <0.00490<0.00490----<0.00490 --------

Organochlorine Pesticides
Hexachlorobenzene (HCB) S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00050 <0.00050<0.00050----<0.00050 --------

P6 baseP6 topoP5 baseClient sample IDSub-Matrix: SEDIMENT

Laboratory sample ID PR1588858010 PR1588858011 PR1588858012

23-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:00Client sampling date / time
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P6 baseP6 topoP5 baseClient sample IDSub-Matrix: SEDIMENT

Laboratory sample ID PR1588858010 PR1588858011 PR1588858012

23-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Sand (>2 mm) S-TEXT-5FR %0.1 4.11.7----<0.1 ±10.0 %±10.0 %

Specific Gravity S-SGRAV-GR g/cm30.01 2.382.23±10.0 %2.49 ±10.0 %±10.0 %

Sand (63 µm-2 mm) S-TEXT-5FR %0.1 79.643.8±10.0 %72.3 ±10.0 %±10.0 %

Silt (20-63 µm) S-TEXT-5FR %0.1 4.414.9±10.0 %8.3 ±10.0 %±10.0 %

Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 77.764.0±6.0 %74.0 ±6.0 %±6.0 %

Silt (2-20 µm) S-TEXT-5FR %0.1 10.736.1±10.0 %17.1 ±10.0 %±10.0 %

Clay (<2 µm) S-TEXT-5FR %0.1 1.23.5±10.0 %2.2 ±10.0 %±10.0 %

Nonmetallic Inorganic Parameters
Total Organic Carbon S-TOC-CC % DW0.010 ----1.47----0.786 --------

Total Organic Carbon S-TOC-CC % DW0.010 <0.490------------ --------

Total Metals / Major Cations
Arsenic S-METOA1SE2 mg/kg DW5.0 5.713.1±34.7 %7.6 ±42.6 %±25.8 %

Mercury S-HG-AMACS mg/kg DW0.300 <0.300<0.300----<0.300 --------

Cadmium S-METOA1SE2 mg/kg DW0.40 <0.40<0.40----<0.40 --------

Chromium S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 11.931.8±20.0 %17.1 ±20.1 %±20.0 %

Copper S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 6.5725.3±20.4 %5.66 ±20.3 %±20.0 %

Nickel S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 5.6816.1±20.2 %8.53 ±20.4 %±20.0 %

Lead S-METOA1SE2 mg/kg DW5.0 5.522.3±37.6 %6.8 ±44.2 %±22.2 %

Zinc S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 22.055.3±20.0 %18.2 ±20.0 %±20.0 %

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Acenaphthylene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Acenaphthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fluorene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Phenanthrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Anthracene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fluoranthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.0100.012----<0.010 ----±30.0 %

Pyrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.0100.011----<0.010 ----±30.0 %

Benz(a)anthracene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Chrysene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Benzo(b)fluoranthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Benzo(k)fluoranthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Benzo(a)pyrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Indeno(1.2.3.cd)pyrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Benzo(g.h.i)perylene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Dibenz(a.h)anthracene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Sum of 16 PAH S-SMIGMS01 mg/kg DW0.160 <0.160<0.160----<0.160 --------

PCBs
PCB 28 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 52 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 101 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 118 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 138 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 153 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 180 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

Sum of 7 PCBs S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00490 <0.00490<0.00490----<0.00490 --------

Organochlorine Pesticides
Hexachlorobenzene (HCB) S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00050 <0.00050<0.00050----<0.00050 --------

P8 topoP7 baseP7 topoClient sample IDSub-Matrix: SEDIMENT

Laboratory sample ID PR1588858013 PR1588858014 PR1588858015

23-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:00Client sampling date / time
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P8 topoP7 baseP7 topoClient sample IDSub-Matrix: SEDIMENT

Laboratory sample ID PR1588858013 PR1588858014 PR1588858015

23-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Sand (>2 mm) S-TEXT-5FR %0.1 1.80.1±10.0 %3.7 ±10.0 %±10.0 %

Specific Gravity S-SGRAV-GR g/cm30.01 2.262.62±10.0 %2.21 ±10.0 %±10.0 %

Sand (63 µm-2 mm) S-TEXT-5FR %0.1 13.632.3±10.0 %41.3 ±10.0 %±10.0 %

Silt (20-63 µm) S-TEXT-5FR %0.1 23.016.0±10.0 %18.6 ±10.0 %±10.0 %

Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 61.169.4±6.0 %58.9 ±6.0 %±6.0 %

Silt (2-20 µm) S-TEXT-5FR %0.1 54.144.6±10.0 %33.4 ±10.0 %±10.0 %

Clay (<2 µm) S-TEXT-5FR %0.1 7.56.9±10.0 %3.1 ±10.0 %±10.0 %

Nonmetallic Inorganic Parameters
Total Organic Carbon S-TOC-CC % DW0.010 1.800.436----2.11 --------

Total Metals / Major Cations
Arsenic S-METOA1SE2 mg/kg DW5.0 18.015.1±26.7 %12.2 ±23.3 %±24.5 %

Mercury S-HG-AMACS mg/kg DW0.300 <0.300<0.300±21.9 %0.480 --------

Cadmium S-METOA1SE2 mg/kg DW0.40 <0.40<0.40----<0.40 --------

Chromium S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 43.929.1±20.0 %34.2 ±20.0 %±20.0 %

Copper S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 34.29.92±20.0 %61.4 ±20.0 %±20.1 %

Nickel S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 22.616.0±20.0 %17.6 ±20.0 %±20.0 %

Lead S-METOA1SE2 mg/kg DW5.0 29.911.0±20.3 %57.6 ±21.2 %±28.0 %

Zinc S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 85.430.0±20.0 %261 ±20.0 %±20.0 %

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 0.010<0.010±30.0 %0.016 ±30.0 %----

Acenaphthylene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Acenaphthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fluorene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Phenanthrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010±30.0 %0.029 --------

Anthracene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fluoranthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 0.011<0.010±30.0 %0.073 ±30.0 %----

Pyrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 0.011<0.010±30.0 %0.073 ±30.0 %----

Benz(a)anthracene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010±30.0 %0.022 --------

Chrysene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010±30.0 %0.034 --------

Benzo(b)fluoranthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 0.010<0.010±30.0 %0.032 ±30.0 %----

Benzo(k)fluoranthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010±30.0 %0.028 --------

Benzo(a)pyrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010±30.0 %0.028 --------

Indeno(1.2.3.cd)pyrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010±30.0 %0.016 --------

Benzo(g.h.i)perylene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 0.014<0.010±30.0 %0.036 ±30.0 %----

Dibenz(a.h)anthracene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Sum of 16 PAH S-SMIGMS01 mg/kg DW0.160 <0.160<0.160----0.387 --------

PCBs
PCB 28 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 52 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070±30.0 %0.00153 --------

PCB 101 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 118 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070±30.0 %0.00137 --------

PCB 138 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070±30.0 %0.00118 --------

PCB 153 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070±30.0 %0.00110 --------

PCB 180 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

Sum of 7 PCBs S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00490 <0.00490<0.00490----0.00518 --------

Organochlorine Pesticides
Hexachlorobenzene (HCB) S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00050 <0.00050<0.00050±29.9 %0.00053 --------

P9 baseP9 topoP8 baseClient sample IDSub-Matrix: SEDIMENT

Laboratory sample ID PR1588858016 PR1588858017 PR1588858018

23-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:00Client sampling date / time
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P9 baseP9 topoP8 baseClient sample IDSub-Matrix: SEDIMENT

Laboratory sample ID PR1588858016 PR1588858017 PR1588858018

23-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:0023-DEC-2015 00:00Client sampling date / time

ResultUnitLORParameter MU Result MU Result MUMethod

Physical Parameters
Sand (>2 mm) S-TEXT-5FR %0.1 1.46.1±10.0 %17.2 ±10.0 %±10.0 %

Specific Gravity S-SGRAV-GR g/cm30.01 2.402.42±10.0 %2.23 ±10.0 %±10.0 %

Sand (63 µm-2 mm) S-TEXT-5FR %0.1 85.254.9±10.0 %37.2 ±10.0 %±10.0 %

Silt (20-63 µm) S-TEXT-5FR %0.1 4.510.7±10.0 %16.4 ±10.0 %±10.0 %

Dry matter @ 105°C S-DRY-GRCI %0.10 72.171.8±6.0 %68.4 ±6.0 %±6.0 %

Silt (2-20 µm) S-TEXT-5FR %0.1 7.724.9±10.0 %25.8 ±10.0 %±10.0 %

Clay (<2 µm) S-TEXT-5FR %0.1 1.13.4±10.0 %3.4 ±10.0 %±10.0 %

Nonmetallic Inorganic Parameters
Total Organic Carbon S-TOC-CC % DW0.010 0.9051.07----2.04 --------

Total Metals / Major Cations
Arsenic S-METOA1SE2 mg/kg DW5.0 8.28.1±30.3 %9.4 ±33.1 %±33.3 %

Mercury S-HG-AMACS mg/kg DW0.300 <0.300<0.300----<0.300 --------

Cadmium S-METOA1SE2 mg/kg DW0.40 <0.40<0.40----<0.40 --------

Chromium S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 19.419.6±20.0 %29.1 ±20.0 %±20.0 %

Copper S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 4.878.94±20.1 %11.4 ±20.5 %±20.1 %

Nickel S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 9.8810.3±20.0 %17.7 ±20.1 %±20.1 %

Lead S-METOA1SE2 mg/kg DW5.0 5.610.4±28.9 %10.3 ±43.3 %±28.7 %

Zinc S-METOA1SE2 mg/kg DW0.50 17.424.5±20.0 %31.3 ±20.0 %±20.0 %

Polycyclic Aromatics Hydrocarbons (PAHs)
Naphthalene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Acenaphthylene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Acenaphthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fluorene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Phenanthrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Anthracene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Fluoranthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010±30.0 %0.031 --------

Pyrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010±30.0 %0.031 --------

Benz(a)anthracene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010±30.0 %0.017 --------

Chrysene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010±30.0 %0.021 --------

Benzo(b)fluoranthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010±30.0 %0.033 --------

Benzo(k)fluoranthene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010±30.0 %0.021 --------

Benzo(a)pyrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010±30.0 %0.030 --------

Indeno(1.2.3.cd)pyrene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010±30.0 %0.017 --------

Benzo(g.h.i)perylene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010±30.0 %0.027 --------

Dibenz(a.h)anthracene S-SMIGMS01 mg/kg DW0.010 <0.010<0.010----<0.010 --------

Sum of 16 PAH S-SMIGMS01 mg/kg DW0.160 <0.160<0.160----0.228 --------

PCBs
PCB 28 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 52 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 101 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 118 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 138 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070±30.0 %0.00076 --------

PCB 153 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070----<0.00070 --------

PCB 180 S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00070 <0.00070<0.00070±30.0 %0.00084 --------

Sum of 7 PCBs S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00490 <0.00490<0.00490----<0.00490 --------

Organochlorine Pesticides
Hexachlorobenzene (HCB) S-SMIGMS01 mg/kg DW0.00050 <0.00050<0.00050----<0.00050 --------

If the client does not specify the date and time of sample collection, the laboratory will specify the date on sample delivery in parentheses, instead. If the 

time of sample collection is specified as 0:00 it means that the client did specify the date but not the time. Measurement uncertainty is expressed as 

expanded measurement uncertainty with coverage factor k = 2, representing 95% confidence level.

Key: LOR = Limit of reporting;  MU = Measurement Uncertainty

ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany  Czech Republic 190 00

www.alsglobal.eu
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1 - INTRODUÇÃO  
 
 
A DOCAPESCA Portos e Lotas S.A., encontra-se a desenvolver o “Projeto de Execução do 
Porto de Recreio de Faro”. O RECAPE do projeto está a ser elaborado pela CONSULMAR 
S.A., tendo a componente patrimonial ficado a cargo da IAS, Lda. 
 
 
O presente estudo visa dar cumprimento à Medida 15 da respetiva Declaração de Impacte 
Ambiental. 
 
 
As medidas aí expressas são as seguintes: 
 

- Prospeção sistemática das áreas a afetar no decurso da obra e ainda as 
correspondentes, à construção e/ou melhoria dos acessos à obra, aos estaleiros, 
aos locais de depósito de inertes. 

 
- Prospeção arqueológica subaquática visual e eletromagnética integral (através da 

instalação de eixos pré-definidos, com um espaçamento máximo de 5 metros) das 
áreas de afetação direta e indireta do projeto, bem como de todas as áreas a afetar 
indiretamente, nomeadamente acessibilidades, locais de instalação de estaleiros, 
depósitos de dragados, etc. A deteção de anomalias visuais e de massas metálicas 
enterradas deve ser representada em cartografia, contendo dados batimétricos bem 
como georreferência de cada anomalia detetada com respetiva descrição para 
posterior confirmação, se necessário, através de sondagem por escavação. Esta 
metodologia poderá ser substituída pelo recurso à utilização de meios de deteção 
geofísica, nomeadamente Sonar de Varrimento Lateral e Magnetómetro. De 
qualquer das metodologias utilizadas deverá resultar a prospeção integral e 
sistemática das áreas de afetação do projeto. Em caso de não ser possível 
determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências então identificadas 
deverão ser efetuadas sondagens de diagnóstico. 

 
 

O Pedido de Autorização para Trabalhos Arqueológicos (PATA) deu entrada na Direção 
Geral do Património Cultural (DGPC) no dia 18 de janeiro de 2016, através do “Portal do 
Arqueólogo”, com a Direção Científica de Brígida do Rosário Baptista Mateus e Maria 
Cândida Simplício. 
 
 
O Plano de Trabalhos previu a realização de prospeções arqueológicas nas áreas de 
incidência direta e indireta do Projeto devendo as prospeções subaquáticas ser realizadas 
com recurso a detetor de metais. Não foram, no entanto, realizadas prospeções nas áreas 
de depósitos uma vez que estas não se encontram ainda definidas podendo vir a ser, de 
acordo com a informação veiculada pela Consulmar, utilizadas áreas já anteriormente 
destinadas a depósitos. 
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Os trabalhos tiveram em conta o Ofício da DGPC nº S-2016/390700 (C.S: 1080110) de 
17/02/2016 no qual é emitido parecer relativo à realização dos trabalhos arqueológicos 
sendo este Favorável Condicionado ao cumprimento dos procedimentos complementares 
(ponto 9 e 10), à entrega dos elementos referidos no ponto 8 e à regularização de entrega 
de relatórios, espólio e publicação de resultados relativos a anteriores trabalhos. 
 
 
Os trabalhos arqueológicos de prospeções, previstos no Plano de Trabalhos anexo ao 
PATA, decorreram entre 11 e 14 de fevereiro tendo havido uma deslocação de 
reconhecimento ao local no dia 12 de janeiro.  
 
 
A equipa foi constituída por Maria Cândida Simplício, Brígida Baptista, Ana Fabião, Felizardo 
Pinto e Gonçalo Sousa. 
 
 
O presente Relatório foi elaborado de acordo com Regulamento de Trabalhos Arqueológicos 
(Decreto-Lei nº 164/2014 de 4 de novembro) e nele se descreve a metodologia do estudo e 
respetivos resultados, avaliam-se os impactes decorrentes da implementação do projeto e 
indicam-se as adequadas medidas de minimização.  
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2 - PROJETO E ÁREAS DE INCIDÊNCIA 
 
O projeto desenvolve-se na frente ribeirinha da cidade de Faro, no lado exterior da atual 
doca de recreio, concelho de Faro, União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro). 
 

  
Figura 1 – Localização do projeto. Base: folha 611 da Carta Militar de Portugal na escala 

1:25.000 (reduzida) 
 
 

 
Figura 2 – Localização do projeto. Base: Carta Náutica da Barra e Portos de Faro e Olhão na 

escala 1:15.000 (reduzida) 
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O futuro Porto de Recreio de Faro será constituído por: 
 

 Plano de água onde se localiza o estacionamento de embarcações em flutuação, 
com 2,6 ha de área e capacidade para 275 embarcações com comprimentos até 
12m. As cotas de serviço serão de -2,0 m (ZH) e -3,0 m (ZH). 
 

 Uma plataforma terrestre com 2,8 ha de área total. Esta plataforma será obtida 
recorrendo a terrapleno em expansão dos terraplenos portuários com 65,00 m de 
largura por 276,00 de comprimento desde a rotunda de acesso ao porto, junto à 
estação elevatória até ao canal de acesso à atual doca de recreio. 

 
 
Prevê-se ainda a reposição das condições de navegabilidade do canal de acesso ao futuro 
porto e respetivas dragagens de manutenção à cota -3,00 m (ZH). 
 

 
Figura 3 – Carta de Projeto 

 
 
De acordo com a informação da CONSULMAR, as áreas destinadas aos depósitos de 
dragados não se encontram ainda definidas. Poderão vir a ser utilizadas áreas já 
anteriormente destinadas a este fim. 
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Prevê-se a utilização das estradas e caminhos já existentes no acesso à obra de acordo 
com a cartografia disponibilizada. Será utilizada a estrada marginal, desde a passagem de 
nível junto ao Teatro das Figuras até à passagem de nível pedonal junto à Capitania do 
Porto de Faro. 
 
 
As duas áreas propostas para a instalação de estaleiros localizam-se na área da 
Panasqueira junto à estrada de acesso à obra (Figura 4). 
 
 

 
 

Figura 4 – Áreas 1 e 2 propostas para instalação de estaleiros 
 
 
Considerou-se ser Área de Incidência Direta do projeto aquela onde será instalado o futuro 
porto de recreio, assim como o respetivo canal de acesso onde serão executados trabalhos 
de dragagem.  
 
 
Definiu-se a Área de Incidência Indireta do projeto como a faixa com 10 m de largura no 
exterior da Área de Incidência Direta. 
 
 
As áreas onde se prevê a instalação de estaleiros foram também consideradas Áreas de 
Incidência Indireta do Projeto. 
 
 
Na planta seguinte apresentam-se graficamente as áreas descritas (Figura 5). 
 
 



III.16 

 

 
 

O_1632_00_RECAPE_Anx-III_VOL-4_(arqueo)_0.docx ABR-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Carta de Projeto com as áreas de incidência. Áreas A (amarelo): Áreas de Incidência Indireta; Área B (tracejado laranja): 

Área de Incidência Direta 



III.17 

 

 
 

O_1632_00_RECAPE_Anx-III_VOL-4_(arqueo)_0.docx ABR-2016 

3 - OBJETIVO E METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO 
 
 
O presente estudo tem por objetivo dar cumprimento às medidas relativas ao património, 
expressas na Declaração de Impacte Ambiental do projeto da Porto de Recreio de Faro e 
de um Fundeadouro. Pretende-se uma caracterização da área de incidência do projeto do 
ponto de vista do património arqueológico, arquitetónico e etnográfico, procedendo à sua 
inventariação e avaliação e indicando medidas com vista à sua preservação e salvaguarda.  
 
 
Nesse sentido, para o desenvolvimento deste estudo preconizou-se a seguinte metodologia: 
 

 Definiu-se uma área de estudo e uma área para levantamento do património 
arqueológico, etnográfico e arquitetónico; 

 Definiram-se as áreas de incidência direta e indireta do projeto (Figura 5); 
 Realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental sobre a área de estudo 

incluindo cartografia histórica, geológica e hidrográfica; 
 Teve-se em conta neste estudo e integrou-se informação de estudos de 

Sedimentologia, Geologia, Hidrografia, hidromorfologia e hidrodinâmica na área do 
projeto disponibilizados pela Consulmar; 

 Fez-se consulta de bases de dados oficiais de elementos patrimoniais; 
 Fez-se a Consulta a entidades de vocação patrimonial de Faro, região do Algarve e 

Serviços Centrais do Ministério da Cultura; 
 Realizou-se a prospeção arqueológica sistemática, nas áreas de afetação direta e 

indireta do projeto em meio terrestre e em meio subaquático com recurso a detetor 
de metais; 

 Fez-se a identificação, inventariação e georreferenciação dos elementos 
patrimoniais; 

 Fez-se uma avaliação individual do valor patrimonial dos elementos patrimoniais 
detetados; 

 Fez-se uma avaliação do impacte do projeto nos elementos patrimoniais 
inventariados face ao valor dos mesmos e às características do projeto; 

 Indicaram-se as medidas de minimização;  
 Elaborou-se o Relatório Técnico Final de acordo com o atual Regulamento de 

Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei nº 164/2014 de 4 de novembro). 
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4 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
 
4.1 - Definição da Área de Estudo 
 
 
No desenvolvimento do estudo definiram-se diferentes áreas ou unidades geográficas a 
analisar, de acordo com os objetivos de cada caracterização e o fim último do presente 
trabalho. Nestas condições, as áreas alvo de trabalhos arqueológicos foram as definidas 
como Área de Incidência Direta e Área de Incidência Indireta do projeto tal como 
anteriormente ficou explicitado.  
 
 
O levantamento do património cultural foi feito na área de incidência do projeto e respetiva 
envolvente tal como definito na Figura 6. A caracterização geomorfológica da área teve 
como unidade a Ria Formosa e o enquadramento histórico é feito para a cidade de Faro 
tendo em conta e a sua integração na região do Algarve. 
 
 

 
Figura 6 – Definição da área da envolvente do projeto na qual foi feito o levantamento do 

património cultural 
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4.2 - Enquadramento geológico, geomorfológico e sedimentológico 
 
 
A área de intervenção situa-se na zona ribeirinha da cidade de Faro, no limite Norte da área 
lagunar designada por Ria Formosa.  
 
 
De acordo com a folha 53-A da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000 dos 
Serviços Geológicos de Portugal, a área onde se insere o projeto é constituída por aluviões 
quaternários. Estas aluviões são compostas essencialmente por lodos expostos durante o 
período da baixa-mar. As aluviões e sapais desenvolvem-se no interior da zona lagunar e 
separa-os do mar um cordão arenoso constituído por areias de duna. 
 
 
A cidade de Faro encontra-se sobre as designadas Areias de Faro-Quarteira, também de 
formação quaternária. Estes estratos assentam sobre substrato miocénico que apresenta 
alguns afloramentos na cidade de Faro.  
 
 
Algumas sondagens em profundidade, na envolvente do projeto, permitem extrapolar 
sequências de deposição nesta área.  
 
 
«Num conjunto de sondagens sob a linha de caminhos de ferro, verificava-se uma primeira 
camada de lodos até cerca de -10 m (ZH) intercalada, em alguns pontos, por lentículas de 
lodo e areia. Esta camada assentava sobre outra de areia ou areia e burgau, cuja espessura 
se desconhece. Os lodos eram de extrema fluidez e as amostras de areia colhidas vinham 
saturadas de água mais ou menos salobra» (DOCAPESCA, 2015).  
 
 
«Numa sondagem próxima de Rio Seco (aproximadamente a 3 km a NE do local) 
reconheceram-se espessuras de aproximadamente 20 m. Foi possível verificar nesta 
sondagem a seguinte constituição da aluvião: na parte superior encontraram-se níveis 
argilo-arenosos, que se sobrepõem a outros mais grosseiros, com blocos que podem 
exceder 20 cm, enquanto a base é constituída por um areão grosseiro com elementos 
quartzosos à volta de 0,5 cm» (HIDROPROJECTO, 2005). 
 
 
 
4.3 - Génese e evolução do sistema de ilhas barreira 
 
 
A formação do sistema de ilhas barreira decorre dos processos climáticos após o final da 
última glaciação com o progressivo aquecimento do globo e consequente subida do nível da 
água do mar. Com a glaciação, o nível da água do mar desceu significativamente tendo no 
seu auge, há cerca de 18.000 anos, atingido níveis em torno dos 120m/140m abaixo da cota 
atual. Na costa do Algarve, onde a plataforma continental apresenta declive suave, estaria 
exposta uma extensão muito significativa (DIAS, 1997: 55) podendo ter avançado na ordem 
dos 10km/20km relativamente à linha de costa atual (CORVO, 2008: 24). Nesta fase 
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regressiva ter-se-ão formado cordões arenosos no litoral que então se localizaria próximo do 
talude da plataforma continental. Quando se dá a inversão do processo com a subida do 
nível dos oceanos, a água do mar invade as vastas áreas de cotas baixas isolando o cordão 
arenoso da nova linha de costa. O movimento de avanço do mar não é uniforme e induz 
migrações transversais também no cordão arenoso acompanhando a linha do litoral 
(CORVO, 2008: 24). O nível do mar atinge o seu máximo há cerca de 5.000-3.000 anos 
antes do presente (DIAS, 1997), penetrando profundamente nos vales e dando origem a 
uma costa muito recortada. A estabilização do nível do mar em cotas sensivelmente 
idênticas às atuais inicia novos processos, nomeadamente o do preenchimento sedimentar 
das áreas vestibulares dos rios. As ilhas barreira, que oferecem proteção a uma vasta érea 
lagunar com canais e zonas húmidas proporcionando bons portos e a exploração de grande 
variedade de recursos, terão então iniciado um processo de migração longitudinal. 
 

1 2  

3 4 
Figura 7 – Evolução do litoral no sotavento algarvio (CORVO, 2008: 22): 1- Litoral pré-glaciário 
com implantação dos achados e sítios do Paleolítico médio;  2 – Máximo glaciário com grande 
regressão marinha e formação de cordões dunares (c. 18.000 BP); 3 – Recuo da linha de costa 

e migração das ilhas barreira na direção do continente (c. 11.000 BP); 4 – Ilhas barreira em 
posição sensivelmente próxima da atual com vales inundados e localização dos sítios do 

período Calcolítico (c. 2.700-1.800 a. C.) 
 
 
Recentemente um estudo reuniu vários investigadores que estabeleceram um modelo de 
variação do litoral na área da Ria formosa a partir de campanha de aquisição de dados e 
comparação sistemática com campanhas anteriores (Sousa et al., 2014). 
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Do estudo resultou um modelo digital do terreno da paleosuperficie pré-holocénica ou 
plistocénica da ria Formosa. Neste modelo foram também identificados dois paleotalvegues 
coincidentes com o atual esteiro do Ramalhete e o canal de Faro-Olhão. 
 
 

 
 

Figura 8 - Modelo digital de terreno da paleosuperfície da Ria Formosa onde também se 
encontram assinalados os paleotalvegues e o paleolitoral (Sousa et al. 2015). 
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Figura 9 - Simulação da posição do nível médio do mar sobreposta ao modelo da 
paleosuperfície produzido. 1: ca. 10 000 anos cal. BP; 2. ca. 7 000 anos cal. BP; 3. ca. 3 000 

anos cal. BP (Sousa et al. 2015). (Sousa et al. 2015).  
 
 
 
4.4 - Hidrografia, Hidromorfologia e Hidrodinâmica da área do projeto 
 
 
A área de estudo desenvolve-se no interior do sistema de ilhas barreira encontrando-se 
assim protegida da agitação marítima. Toda área, sob influência das marés, é composta por 
complexa rede de canais de maré, praias de laguna e sapais. A área do projeto caracteriza-
se pela existência de “extensos baixios com cotas compreendidas entre +1 e +2 m (ZH), 
sulcados por vários canais estreitos e pouco profundos” (DOCAPESCA, 2015). 
 
 
«Atualmente, o acesso à doca de Faro e à estacada da Porta Nova é efetuado pela 
Regueira da Praça que desemboca na Regueira da Cova do Ladrão, onde aquelas se 
situam. Tem cerca de 600 m de comprimento, de largura reduzida, não muito sinuoso, e 
com sondas reduzidas entre os 2m e os 0m, permitindo a navegação apenas a pequenas 
embarcações e embarcações de passageiros de tráfego fluvial» (DOCAPESCA, 2015). 
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O local designado por Quatro Águas é o ponto de confluência de três canais: canal de Faro, 
esteiro do Ramalhete, canal do Ladrão e regueira da Praça. Nesta confluência existe a 
designada Praia dos Tesos defronte da qual se localiza um fundeadouro onde estacionam 
normalmente os iates que se dirigem a Faro (DOCAPESCA, 2015). 
 
 
As correntes no interior da ria variam sendo fortemente influenciadas pela extensão e 
elevação dos espraiados de maré (DOCAPESCA, 2015). Tanto na enchente como na 
vazante, o escoamento, na envolvente do projeto faz-se sobretudo pelo canal de Faro 
(HIDROPROJECTO, 2005). 
 
 
Nas simulações produzidas para os diferentes cenários durante a elaboração do EIA, foi 
possível concluir que, para o cenário correspondente ao atual projeto se verifica uma 
redução da intensidade dos picos da corrente (inferior a 30%) que resulta do aumento da 
profundidade na zona de dragagem. A redução da intensidade da corrente que se verifica 
tem um efeito localizado e corresponderá um eventual aumento local das taxas de 
assoreamento (HIDROPROJECTO, 2005). 
 
 
Importa ainda reter, dos estudos efetuados, a referência ao provável aumento da frequência 
das ondas de esteira por um aumento do fluxo de embarcações no canal (DOCAPESCA, 
2015). Estas ondas de esteira, geradas pelas embarcações em trânsito, são responsáveis, 
nalguns casos conhecidos do estuário do Tejo e da laguna de Aveiro, pela erosão de 
margens, colocando a descoberto e dando origem também à erosão de sítios arqueológicos. 
 
 
 
4.5 -  Enquadramento histórico-arqueológico 
 
 
As ótimas condições naturais que a cidade Faro e o seu concelho possuem (solos férteis, 
abundância de água e proteção montanhosa) permitiram o estabelecimento de populações 
desde a Pré-História, nomeadamente comunidades neolíticas, calcolíticas, da Idade do 
Bronze e da Idade do Ferro. Desta última época, inserem-se os vestígios do primeiro 
aglomerado populacional, datado da II Idade do Ferro (séc. IV a.C.). Sobre a área urbano 
desta primordial cidade, ergueu-se em época romana a cidade de Ossonoba (Blot, 1998). 
 
 
As primeiras referências de estudos arqueológicos sobre a cidade de Faro são do século 
XVI, quando o humanista André de Resende, tendo por base as obras de autores como 
Pompónio Mela, Plínio, Ptolomeu e o Itinerário de Antonino, identifica três importantes 
oppida (Mértola, Tavira e Estói) (Resende [1593] 1996, p. 186 apud Viegas, 2011, p. 79). 
Inicialmente Ossónoba foi localizada nas ruínas de Milreu em Estoi, e só mais tarde nos 
anos 40 do século XIX, nos trabalhos do Largo da Sé, o investigador M. Lyster Franco 
identificando o podium de um templo romano, defendeu que aqui se situaria Ossónoba 
(Viegas, 2011, p. 84). 
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Os primeiros trabalhos arqueológicos que há registo em Faro foram realizados por Estácio 
da Veiga, no âmbito da Carta Arqueológica do Algarve (Viegas, 2011, p. 79). Arqueólogos 
como Santos Rocha, M. Lyster Franco, Abel Viana, Teresa Gamito, entre outros, seguiram-
lhe os passos, dando continuidade às descobertas até aos dias de hoje em várias áreas da 
cidade. Com a criação do IPA em 1997, a legislação passou a prever a realização de 
sondagens arqueológicas ou acompanhamento em obras que afetem o subsolo (Viegas, 
2011, p. 94), permitindo um crescente número de trabalhos e dados arqueológicos sobre a 
cidade. Recentemente, com a criação da carta de sensibilidade arqueológica pela equipa do 
Museu Municipal, surgiu um documento que possibilitou uma melhor gestão do património 
arqueológico do subsolo (Paulo e Beja, 2007, p. 31-38 apud Viegas, 2011, p. 95).  
 
 
Assim, os trabalhos arqueológicos que se desenvolveram nas últimas décadas no subsolo 
urbano são disso exemplo (Largo da Sé, Bairro Letes, Rua das Alcaçarias, sede da Polícia 
Judiciária, Horta da Misericórdia, Rua Manuel Bívar, Arco do Repouso e Arco da Vila, Rua 
de Portugal, Largo 25 de Abril, entre outras). Estes permitiram dar a conhecer algumas 
áreas da cidade romana, incluindo as zonas de necrópoles e das unidades fabris 
testemunhadas por vestígios de cetariae, que se estendia numa zona de beira-mar e de 
sapal rodeada por muralhas. O próprio Largo de S. Francisco, até à instalação do caminho-
de-ferro no século XIX, foi local de varadouro de barcos e estaleiros de reparações navais 
(Gamito, 1997b).  
 
 
Os estudos efetuados entre 1988 e 1989, no âmbito do Plano Diretor Municipal, demonstram 
que o mar se situaria bem mais perto da cidade. A área da baixa da cidade e as zonas 
limítrofes seriam formadas essencialmente por sapais, atravessados por numerosos 
pequenos cursos de água que corriam para a ria de norte para sul, nas principais artérias da 
cidade, como é o caso da Rua de Santo António, o Largo da Alagoa e o Largo de Francisco 
(Gamito, 1997, p. 347). Teresa Gamito que fez parte da comissão de estudos dos anos 80, 
afirma que a cidade romana implantava-se sobre um pequeno ilhéu ou pequena península, 
cujo istmo, fronteiro à terra firme, ligava à vasta planície (designada atualmente por 
Campina). A cidade encontrava-se rodeada por sapais, que a protegiam do lado mar e 
ligavam a terra na maré baixa. É nesta zona norte fronteira à cidade, de duna consolidada, 
que se situariam as vias de acesso à cidade (Gamito, 1997, p. 347). 
 
 
Como em qualquer entreposto comercial, no caso de Faro, as descobertas arqueológicas, 
pelo menos de época romana, sugerem que um possível tráfego de parte dos produtos 
regionais tenha proporcionado trocas por produtos de zonas distantes, o que constitui uma 
característica deste tipo de portos, diferenciando-os do mero porto de apoio. Teria abrigado 
uma “burguesia mercantil importante” (Gamito, 1997, p. 346).  
 
 
Os materiais funerários de época romana (século III) encontrados no local de necrópole 
descoberta em plena malha urbana, revelam uma população importadora de artigos 
requintados, refletindo atividade mercantil intensa, com contactos com o restante mundo 
romanizado, tendo possivelmente albergado nos séculos II/III uma verdadeira burguesia 
mercantil, com sinais de profunda romanização. 
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As escavações efetuadas no ano de 1987 na sede da Polícia Judiciária evidenciaram a 
possibilidade de se tratar de uma zona limítrofe da cidade pré-romana, “com uma zona 
ribeirinha junto a um paredão que se prolongaria pela zona portuária (...)” (Gamito, 1990, p. 
20). Estas escavações revelaram um limite norte da cidade pré-romana em zona mais 
elevada, ao mesmo tempo que sugeriram o contacto com terra firme através do sapal, 
provavelmente por meio de alpondras.  
 
 
Na zona de sapal, e já em época romana, ocorreram os aterros feitos com a utilização de 
fragmentos de ânforas, num gesto de “domesticação” de uma zona anteriormente não 
habitada junto da qual iriam edificar-se as sumptuosas villae do período tardio. 
 
 
A representação do deus Oceano no mosaico conhecido por esse nome e proveniente do 
subsolo urbano de Faro, corresponderia, na opinião de alguns autores, a uma encomenda 
de comerciantes de Ossonoba dependentes do comércio marítimo. Os motivos marinhos 
abundantes na villa do baixo-império de Milreu (Estoi), vizinha de Ossonoba, testemunham 
uma exploração de recursos oceânicos certamente dependente do porto de mar vizinho: 
Ossonoba. 
 
 
As emissões monetárias de Ossonoba apresentam, tal como as de Balsa, temáticas 
marinhas: peixes, golfinhos e embarcações mercantis, com a utilização predominante do 
chumbo na sua confeção e integram-se no século I a.C. Nesses numismas registou-se a 
presença do topónimo OSVNVBA (Blot, 2003). 
 
 
A rede viária do Algarve romano possuía uma estrada litoral que ligava os principais centros, 
igualmente litorais. Parece não deixar dúvidas sobre a ligação de Ossonoba com outras 
cidades do sul da Lusitânia, nomeadamente com os principais centros marítimos da região, 
tais como Baesuris e Balsa. Ossonoba figura entre os portos da época romana que 
aparecem referidos como tal pelos autores C. T. da Silva, J. Soares e J. de Alarcão entre os 
locais em que reconhece funções portuárias subjacentes às importações de época romana, 
refere Ossonoba (Alarcão, 1990 apud Blot, 2003). 
 
 
É importante frisar que as intervenções arqueológicas na faixa litoral da cidade de Faro 
revelaram vestígios náuticos que podem corresponder a uma embarcação. Os materiais 
foram submetidos a uma datação por C14 que revelou um a época correspondente a 
2530±130 B. P. (Gamito, 1990). O respetivo local poderá corresponder à zona portuária de 
Ossonoba. 
 
 
Sensível às vantagens da posição geográfica de algumas cidades do sul da Península 
Ibérica, como Faro, em zonas de sapal acessível por esteiros navegáveis, Estrabão 
descreve: “Quand ils eurent reconnu la nature de ces lieux et qu’ils furent rendu compte que 
les étiers assuraient les mêmes services que les fleuves, les habitants fondèrent sur leurs 
rives, comme sur celles de fleuves, des villes puissantes et divers autres établissements. Ce 
sont notamment (...) Ossonoba, (...) et quantité d’autres. Il s’y est ajouté en certains endroits 
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des canaux, qui sont apparus au fur et à mesure que se multipliaient les points de départ et 
les destinations des transports commerciaux” (cit. Blot, 2003). 
 
 
Apesar de ser Estrabão o autor antigo que mais pormenores fornece sobre esta cidade 
litoral de fundação pré-romana, ela aparece igualmente referida por autores como Pompónio 
Mela, Plínio o Velho e Ptolomeu. Instalada inicialmente num antigo pequeno ilhéu que 
funcionava como defesa natural, este antigo centro urbano de origem pré-romana, tinha um 
carácter de entreposto comercial já em épocas pré-romanas. Manteve durante a época 
romana o nome ibérico que tinha, e transformou-se em urbe, cidade flávia. 
 
 
A data da ascensão de Ossonoba a município, segundo A. Faria, poderá corresponder à 
época de Vespasiano, na medida em que permanece discutível a concessão desta categoria 
por César ou por Augusto, e não existindo provas que apontem para a época de Cláudio 
para o momento em que, de oppidum, terá passado a municipium iuris Latini. A cidade 
marítima romana, capital de civitas, não parou de crescer, como prova o alargamento do 
perímetro da cidade para o lado do continente entre os séculos II-I a.C., bem como o aterro 
do sapal com camadas espessas de cacos de ânforas. O mesmo se verificou durante as 
épocas visigótica e islâmica. No século III, e no período visigótico, foi sede de bispado, e no 
século V, com a instalação da catedral no antigo templo, passou a cidade a chamar-se 
Santa Maria de Ossonoba. 
 
 
Na forma islâmica Al-Harun, do nome do governador local da taifa, já no século XI, ou da 
forma tardia Santa Maria d’ Al-Harun (de acordo com o Códice de Afonso X), teve origem o 
atual nome da cidade: Faro. Os recursos regionais eram essencialmente agrícolas e 
marinhos. As sumptuosas villae dos séculos III e IV, nas imediações da cidade, foram 
importantes complexos de exploração agrícola abastecedores do mercado que a própria 
cidade constituía. A presença dos importantes vestígios da villa rústica romana de Milreu 
(Estói), de construção iniciada no século I, transformada em villa suburbana em época 
tardia, atualmente a cerca de sete quilómetros da antiga cidade de Ossonoba, sugere a 
possibilidade de atividades relacionadas com as trocas facilitadas pelo escoamento que o 
porto natural de Faro oferecia. Quanto a este aspeto, consideramos a possibilidade de 
algumas das supostas villae — ou vestígios até agora identificados como tal — em contacto 
direto com o mar, na costa algarvia, terem sido, na verdade, pequenos portos de 
cabotagem, vici portuários, atuando como parcelas integrantes de complexos portuários 
abastecedores dos portos comerciais de maior importância. No caso algarvio, Ossonoba, 
Balsa e Lacobriga seriam os principais portos comerciais, secundados por Baesuris e Portus 
Hannibalis. A uma menor escala, teremos necessariamente que nos questionar sobre o 
papel que teriam tido, no desenvolvimento dos centros urbanos portuários mais importantes, 
os informais pontos de escoamento (utilizando pequenas praias como varadouros) tais como 
os conjuntos de vestígios de atividades piscatórias e conserveiras até agora identificados 
como villae do litoral.  
 
 
A Ossonoba proto-histórica, ou pré-romana, localizava-se na parte mais alta, a acrópole, 
enquanto que a cidade romana alastrou até às muralhas atualmente visíveis. Da época 
bizantina, inserida num período tardo romano, e da época visigótica existem alguns 
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vestígios epigráficos e arquitetónicos, sendo a parte oeste da cidade aquela que se 
encontrava em contacto direto com a ria, com alguns torreões quadrangulares, 
possivelmente de vigia para identificação de embarcações, sugerindo equipamentos 
semelhantes aos do porto de Cartago. 
 
 
Da Al-Harun islâmica é evidente o sistema de barbacãs para a proteção das entradas da 
cidade, além de muitos vestígios presentes em toda a cidade antiga. Durante a época 
bizantina e o período islâmico, o reforço da muralha sugere a necessidade de proteger as 
entradas da cidade portuária antes de aparecerem as defesas costeiras de controle de 
entrada da ria e de acesso à cidade, como seria o forte de S. Lourenço, nos séculos XVI e 
XVII. Durante o período islâmico, Faro fez parte do conjunto de cidades marítimas do Al-
Andalus a partir das quais eram organizados ataques marítimos contra os portos cristãos. 
Ao lado de Ossonoba desenvolveram-se então “outros dois grandes portos marítimos: 
Silves, em breve a assumir o seu papel de capital regional, e Tavira (...)” (Cit. Torres, apud 
Blot, 2003). 
 
 
Durante época islâmica, Ossonoba sofre alterações, no local onde se erguia o Templum 
romana, ergue-se nesta altura a mesquita principal, a uma cota mais elevada (cerca de três 
metros acima). Extramuros opera-se uma regressão urbana dos seus arrabaldes, a cidade 
mantém uma forte comunidade cristã e moçárabe, descendentes dos Romanos e Visigodos 
(PAULA, 1990, p. 55). No ano de 870, no Ocidente do Andaluz, surgem várias revoltas, 
permitindo que o partido Muladi tome o poder, tornando-se independente do Emirato de 
Córdoba. Bakr Bem Yahia, sucedendo ao pai Yahia Bem Bakr, realiza importantes 
melhoramentos na cidade. Neste período constroem-se as atuais muralhas, guarnecidas por 
portas em chapa de ferro, aumentando-se o perímetro da Vila-a-Dentro (PAULA, 1990, p. 
55). Será por esta altura que a cidade adota o nome de Santa Maria do Ocidente (PAULA, 
1990, p. 55). 
 
 
A revolta de Muladi é derrotada pelo Califa Abd-Al-Rahman III. A Dinastia Omíada cai no 
ano de 1016, fragmentando o Al-Andaluz em vários principados independentes – Reinos das 
Taifas. A taifa de Santa Maria é governada por Abu Othman Said Ibn Harun. A cidade passa 
a designar-se Santa Maria Ibn Harun (PAULA, 1997, p.55).  
 
 
Com a vitória de D. Afonso Henriques sobre os Almorávidas na batalha de Ourique, 
sucedem-se os segundos Reinos de Taifa, com a família Banu Mozaine a governar Faro 
(PAULA, 1997, p.57). Neste período o geografo árabe Aldrissi, ao serviço do Rei de Palermo 
descreve desta forma a cidade: Santa Maria do Ocidente está edificada na orla do mar e o 
mar vem bater nos seus muros. É de tamanho mediano e muito bonita. Tem uma Mesquita 
principal e Assembleia de Notáveis. Pelo seu porto entram e saem navios. (PAULA, 1997, 
p.57). Em 1156 os Almóadas unificam novamente a Península Ibérica, seguem-se os 
terceiros Reinos de Taifa. (PAULA, 1997, p.57). Nem um século depois dá-se a Reconquista 
Cristã, com a cidade de Santa Maria de Faaron a ser conquista no ano de 1249, pelas 
tropas de D. Afonso III. A partir desta altura novas transformações acontecem em várias 
artérias da cidade assim como dentro das muralhas. A mesquita é transformada após 
reconstrução em Igreja de Santa Maria em 1277 (PAULA, 1997, p.62). Extramuros há uma 
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considerável expansão com a criação dos bairros da Mouraria e Judiaria. A Ribeira, onde se 
desenvolviam as atividades da pesca e construção naval, cresce no sentido nascente. A 
atividade portuária desenvolvia-se onde atualmente está a doca e a Praça D. Francisco 
Gomes, dispondo de uma cais acostável junto às muralhas da Vila-a-Dentro (PAULA, 1997, 
p. 62).  
 
 
Durante a época medieval, o termo de Faro incluía Olhão, Pechão, Quelfes, Conceição, 
Estói e S. Brás de Alportel. Em 1370 Faro era uma das localidades fornecedoras de 
“biscoitos” para a armada de D. Fernando contra Castela, e em 1415 Faro foi porto de 
escala da expedição a Ceuta. Um documento de 1406 refere, explicitamente, a propósito de 
tráfego de cereais e de peixe entre Faro e o concelho de Loulé, o “porto e ribeira de Faro”. 
De meados do século XV aos finais do seculo XVII, Faro sofre um grande desenvolvimento 
urbano com uma expansão significativa com a construção de importantes edifícios 
religiosos. Os descobrimentos e a consequente aumento da atividade comercial são 
determinantes neste processo de expansão (PAULA, 1990, p. 65). Em 1540, Faro é elevada 
a cidade por D. João III e em 1577 a sede de Bispado por D. Sebastião (PAULA, 1990, 
p. 65). 
 
 
Durante o período de Domínio Filipino, em 1596, Faro sofre o saque e um grande incêndio 
pelas tropas do conde Essex, que desembarcara em Farrobilhas. Em consequência deste 
episodio muitos edifícios são destruídos, nomeadamente igrejas e conventos (PAULA, 1990, 
p. 65). 
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Figura 10 – Excerto da carta de L. J. Waghenaer (1590) (BLOT, 1998, p. 291 apud ZEEVAERDT, 
1994, p. 105) 

 
 
No século XVII, a descrição de Alexandre Massaii, na Descrição do Reino do Algarve em 
1621 é bem mais elucidativa acerca das condições portuárias da cidade de Faro: “Esta 
Cidade de farõ esta desviada da boqua da sua barra [ou seja, a barra móvel formada pela 
restinga das ilhas-barreira] legua e meja ao longo de hu largo e fermoso Rio Salguado, e 
navegauel, no qual emtrão por ter fundo o ditto rio na emtrada da barra 29 palmos nas 
majores agoas e emtão podem emtrar naos de 200 toneladas e nas agoas redondas tem 22 
palmos e emtão podem emtrar naos de 150 toneladas e q na baxa mar tem 16 palmos e q 
emtão podem emtrar navios de 100 toneladas isto dizem os pilottos da terra e q se as naos 
emtrarem hua apos outra q emtrarao mto majores, e q neste rio emtrou o gualeão são 
mateus e hua nao ingreza de 800 toneladas” (Castelo-Branco, 1958, p. 59, apud Blot 2003) 
(Colecção Olisiponense Vieira da Silva, n.o 1160: Descripção Do Reino Do Algarve, fol. 23 r. 
apud Castelo- Branco, 1958, p. 66, nota 110). 
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Também no século XVII, o roteiro de Alonso de Contreras refere a barra de Faro com 
entrada viável pela banda de Levante, com as respetivas marcas. Em 1640, uma descrição 
de Faro, que possuía uma grande feira anual, refere: “Sobre la costa del Oceano esta la 
ciudad de Faro, en sitio llano, con famosa fortaleza, en el Reyno del Algarve, orillas de un 
spaciosos braço, habitanla 2000 vezinos, con 3 Parroquias, 3 Conventos de frayles, uno de 
monjas y Hospital, es del Corregimiento de Tavira, y fue aqui trasladada la silla obispal de 
Silves año 1590 a causa de ser el sitio mal sano (...)”. (cit. Biblioteca Nacional de Paris, 
Manuscrits espagnols, códice 324, fol. 30, apud Blot, 2003). 
 
 
Em 1660, constrói-se uma segunda cerca da cidade, linha abaluartada em estilo Vauban 
adaptada ao uso da artilharia que defendia a cidade do lado de terra e a envolvia a norte e 
nascente (PAULA, 1997, p.65). Esta estrutura era composta por cinco baluartes e dois 
meios baluartes e um fosso circundante. Hoje restam muito poucos vestígios desta cerca 
seiscentista, como por exemplo o troço situado nas traseiras do Convento de São Francisco. 
(PAULA, 1997, p.65). 
 
 
O século XVIII trouxe consigo episódios naturais com consequências económicas e sociais 
para a cidade de Faro. Primeiramente em 1722, um primeiro sismo perturbou a cidade sem 
grandes estragos. Porém, anos mais tarde, em 1755, o grande terramoto de 1 de novembro, 
teve efeitos desastrosos para a cidade e seus habitantes. Por essa altura estavam 
registados 1827 fogos de habitação e 6951 habitantes. Foram muitos os monumentos 
destruídos assim como muito do casario do centro urbano, que em estado de ruína foi 
mandado derrubar pelo Marquês de Pombal, substituindo-os por largos (PAULA, 1990, p. 
41). Ainda neste século surgem edifícios civis de categoria em importantes ruas da cidade, 
como por exemplo o Palácio de Bivar (Ibdem). 
 
 
No seculo XIX, surgem várias transformações sociais e estruturais, como é o exemplo da 
construção do arco da vila, incluído na antiga muralha, obra encomendada pelo Bispo Avelar 
ao arquiteto italiano Fabri. Foram várias as transformações sofridas por esta muralha ao 
longo das centúrias. Dentro das muralhas foram construídas pelo Estado, o Palácio do 
Governo Civil e os Paços do Concelho (PAULA, 1990, p.41-42). Nos finais deste século com 
a extinção das Ordens Religiosas, muitos dos edifícios conventuais foram fechados, 
abandonados, militarizados e alguns deles anos mais tarde foram vendidos (PAULA, 1990, 
p.42). 
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Figura 11– Doca de Faro e Praça da Rainha no século XIX 
 
 
A Figura 11 mostra a frente ribeirinha de Faro no local da atual doca. O varadouro 
encontra-se no sapal e está aí representada a atividade de reparação naval.  
 
 
A segunda metade do século XIX é um tempo de mudança para Faro, adaptando-se aos 
novos tempos de industrialização. Por estas alturas a Cerca Seiscentista é demolida e 
constrói-se a estrada da Circunvalação, assim como o caminho-de-ferro que é inaugurado 
no final deste século (PAULA, 1997, p. 93). Esta nova infraestrutura envolve a cidade por 
poente e sul, separando-a da Ria Formosa, por obrigar ao encerramento da doca e às obras 
de aterro junto à Ribeira (Ibdem). 
 
 
Já no século XX, a cidade mantém a expansão construindo-se nos anos uma segunda 
circunvalação, as atuais Avenidas Gulbenkian e Almeida Carrapato (PAULA e PAULA, 1997, 
p. 132). 
 
 
Faro mantêm-se ainda hoje marcada pela história, que está presente não só na Vila-a-
dentro, mas também na Baixa e na Ribeira, que apesar das modificações que os tempos 
exigiram, os trabalhos arqueológicos têm revelado novos dados sobre uma importante 
cidade virado ao mundo. 
 
 
Toda a zona ribeirinha e terrenos sujeitos à influência de marés foram terrenos de intensa 
atividade económica.  
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A exploração de sal em toda a ria Formosa está documentada já a partir do período romano 
e Faro acompanhou os ciclos de demanda do produto tendo sido florescente a produção até 
meados do século XX. Atualmente, com a diminuição da produção observa-se o abandono 
das estruturas destinadas a esta atividade. Junto à área de projeto referem-se as salinas de 
Neves Pires a nascente e as da Panasqueira a poente.   
 
 
A par da atividade da pesca no mar, que teve a sua arte maior na captura do atum com 
recurso às armações, o interior da ria mantém uma longa tradição de pesca. Os pesos de 
rede cerâmicos que têm vindo a ser encontrados nestes contextos no decurso de trabalhos 
arqueológicos, testemunham a intensidade desta atividade pelo menos desde o período 
romano. 
 
 
As artes de pesca utilizadas na Ria Formosa são as seguintes: 

 Tapa esteiro – captura de todas as espécies de peixe e também de camarão; 
 Candeio – captura de chocos, robalos, linguados, santolas, etc.; 
 Rede de tresmalho - captura de chocos, robalos, linguados, santolas, etc.; 
 Redinha – captura de todo o peixe e marisco; 
 Covo – captura de chocos quando procuram desovar; 
 Murejona – captura de enguias, robalos, douradas, camarão, etc.; 
 Rede de emalhar – captura de sarguetes, robalos, douradas, etc.; 
 Alcatruz – captura de polvos; 
 Arrojadeira - captura de todas as espécies; 
 Chalrão - captura de todas as espécies; 
 Aparelho (anzol) – captura de linguados, robalos, etc.; 
 Arrasto de popa – captura de quase todas as espécies de peixe, camarão e santola; 
 Toneira – captura de chocos; 
 Xalavar – arte para lavar e conservar o peixe e marisco capturados. 

 
 
Também a utilização de engenhos de moagem maremotrizes constituíram, desde pelo 
menos o período medieval, um aproveitamento dos recursos da ria. 
 
 
Na Ria Formosa existem, referenciados cerca de cinquenta moinhos de maré. Trata-se de 
engenhos de moagem movidos pela força das marés. Possuíam um ou mais rodízios e um 
reservatório com sistema de comporta que obtinha a capacidade máxima de água durante o 
pico da preia-mar. A água seria retida através de uma comporta. No período da baixa-mar, a 
comporta era aberta provocando uma corrente intensa que conferia movimento aos rodízios. 
 
 
 
Estes moinhos terão tido origem no mundo mediterrânico e a mais antiga referência, no 
nosso território à sua existência é um moinho em Castro Marim (destruído já nas décadas 
finais do século XX) (Santos, 1992, 61) no ano de 1290, citado em fontes escritas da época. 
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A sua utilização terá tido expansão por todo o território nacional, sobretudo no estuário do 
Tejo e do Mondego e ria de Aveiro a partir dos séculos XV e XVI tiveram um período auge 
de funcionamento na costa portuguesa entre os séculos XVI e XVIII. 
 
 
Na envolvente do presente projetos estão referenciados diversos moinhos de maré em 
grande parte localizados ao longo do Esteiro dos Moinhos (Figura 12). 
 

 
 

Figura 12 – Esteiro dos Moinhos e moinhos de maré na envolvente da cidade de Faro (Santos, 
1992) 
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4.6 - Levantamento do Património 
 

4.6.1 - Fontes 
 
 
A pesquisa com vista à identificação de património arqueológico, arquitetónico e etnográfico 
teve por base as seguintes fontes: 
 

1 – Bibliografia disponível de temática histórica e arqueológica da área de estudo;  
 
2 - Bases de dados: Endovélico, Carta Arqueológica da Divisão de Arqueologia 
Náutica e Subaquática (DGPC); Sistema de Informação para o Património 
Arquitetónico (Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana); Atlas do Património 
Classificado ou em Vias de Classificação; 
 

 Quadro 1– Processos consultados na DGPC 
 

CNS29365/CA369 Naufrágio "Polperro" (1832) - Quatro Águas, Faro 

CNS10927 Achados isolados romanos Pedra do Zimbral 

CNS32299 Naufrágio Naufrágio (1758) - Faro 

CA 1656 Naufrágio 1716 

CA 5373 Naufrágio  

CA 6299 Naufrágio 1716 

CA 9027 Naufrágio “Nuestra Señora de Atocha e San Francisco”-1622 

CA2612 Naufrágio “Redbreast”-1857 

CA5448 Achado fortuito  

CA3594 Moinho Moinho Novo ou de Neves Pires 

CA5374 Moinho e achados isolados 
Corresponde a Neves Pires 2 (moinho de S. Francisco), 
Neves Pires 1 (material lítico/concheiro) e Neves Pires 3 
(Fragmento cerâmica de banda Idade do Ferro) 

CA 7208 Iconografia Ex-voto 

CA 7286 Iconografia Ex-voto 

CA 7312 Iconografia Ex-voto 

CA 7321 Iconografia Ex-voto 

CA 5375 Naufrágio 
Bergantim “Falcão” em 1811 em combate e localização 
desconhecida 

CA 5442 Achados Pedras d’El-Rei 

CNS 23587/CA 01573 Achado isolado Faro - Jarras espanholas 

CNS 26420/CA 7410 Achado isolado Quatro Águas (Faro) 
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3 – Instrumentos de Gestão Territorial: PDM de Faro, POOC Vilamoura-Vila Real de 
Santo António, Regulamento da Urbanização e da Edificação do Município de Faro 
(RUEMF); 
 
4 – Cartografia (análise fisiográfica e toponímica): fez-se a análise das Cartas Militares 
disponíveis, Carta Geológica de Portugal e cartas históricas gerais, de pormenor e 
hidrográficas (Quadro 2); 

 
 

Quadro 2 – Cartografia consultada 
 

CARTA AUTOR DATA TOPONÍMIA OBSERVAÇÕES 

Mapa de Portugal Alvaro Secco 1561 
Figeira 

Ca de S. Ma 

Ilha dos Caes 
 

 
Lucas Janzoon 

Waghenaer 1602  Este rio vai até à Cidade de Tavira 

Carta de Alexandre 
Massai 

Alexandre 
Massai 

1620   

 João Teixeira 1648 Barra de Faro 
Barreta 

 

 Carel Allard 1660/1670 Isla dos Caes  

Atlas de Viena Pedro Teixeira 1634  

O porto do século XVII encontra-se 
representado a nascente da cidade 
em areal junto às muralhas na foz 
do rio Seco. Desenho de navios 
fundeados e pequenos barcos 

varados 

 William Faden 1797 
I. dos Caes 

C. de S. Lourenco 
Figueira 

 

Configuração 
hidrográfica da Costa 

do Reino Algarve 

José Sande 
Vasconcelos 

Finais do 
séc. XVIII 

Barra Nova 
Barreta 

B. d. Farrobilhas 
Barra G.de D. Faro 

F. d’ S. Lour. ço 

 

 Jonh Cary 1801 
Caes I. 

F.te of S.t Lorenco 
 

 Sidney Hall 1829   
Planta do Contorno 
exterior da Praça de 

Faro 

Rufino Antonio 
de Morais 

1834   

Plano Hydrográphico 
das barras e portos de 

Faro e Olhão 
 1870-1873 

Esteiro dos Moinhos 
com: 

Moinho do Manuel 
Grelha Constantino 
Moinho da Palmeira 

Moinho da Terra 
Moinho Pequeno 

Moinho do Assentista 
Moinho da Ponte Grande 

Moinho Novo 
Moinho de São 
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CARTA AUTOR DATA TOPONÍMIA OBSERVAÇÕES 
Francisco 

Regueira da Porta do 
Mar 

Ilhote da Ribeira 
Esteiro da Armação do 

Ramalhete 

  1904  

Encontra-se desenhado o novo cais 
e representado os limites do antigo. 

Encontra-se desenhada a Nova 
Casa de Repeso e representada a 

antiga 
Não se observa desenho de 
muralhas mas apenas malha 

urbana 
Ante Plano Geral de 
Urbanização. Estado 

Actual 
João Aguiar 1945 Doca  

CMP IGeoE 1951   

CMP IGeoE 1980 

Cais da Porta Nova 
Cais Novo 

Portas do Mar 
Esteiro dos Moinhos 
Moinho da Palmeira 
Moinho do Manuel 

Lázaro 
Moinho do José Grelha 

A estrada dique e o aterro para o 
porto comercial cortam o Esteiro 

dos Moinhos onde ainda se 
encontram alguns topónimos 

relacionados. 
Entre as Portas do Mar e as Quatro 

Águas vê-se pequena ilhota sem 
designação 

CMP IGeoE 2005   
 
 
 
 
 
5 – Levantamento topo- hidrográfico: para a análise dos levantamentos topo-hidrográficos foi 
utilizado o levantamento que integra o Relatório do “Estudo de Impacte Ambiental das 
Alternativas do Porto de Recreio de Faro e de um Fundeadouro” (Hidroprojecto, março de 
2005), assim como a cartografia de projeto sobre levantamentos efetuados em dezembro de 
2015. No primeiro caso os valores apresentados são relativos ao Nível Médio o Mar (NMM) 
e no segundo são relativos ao Zero Hidrográfico (ZH). 
 
 
 
 
6 - Recolha de informação oral de carácter específico ou indiciário junto de pescadores, 
escolas de mergulho, associações e outros (Quadro 3). 
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Quadro 3 – Recolha de informação 
 

TIPO DE ENTIDADE NOME 

Associações de Defesa de 
Património 

Faro 1540 – Associação de Defesa e Promoção do Património Ambiental e 
Cultural de Faro 

Almargem - Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do 
Algarve 

Associações de pescadores VIVMAR-Associação de viveiristas e mariscadores da Ria Formosa 

Museus Museu Marítimo Almirante Ramalho Ortigão  

Museu Etnográfico Regional de Faro 

Museu Municipal de Faro 

Tutela do Património Divisão de Arqueologia Náutica e Subaquática da DGPC 

Direção Regional da Cultura do Algarve 

Câmaras Câmara Municipal de Faro 

Clubes de mergulho UDiving (Faro) 

Pessoas singulares 1 mariscador  

 
 
 
 
4.7 - Resultados 
 
Os levantamentos topo-hidrográficos disponíveis para a área de intervenção mostram que 
esta se desenvolve em cotas que variam sensivelmente entre os -3,9 (ZH) e os +2 (ZH). Os 
terrenos apresentam declives muito suaves cortados por regueiras e esteiros de pouca 
profundidade. De maior profundidade apresenta-se a regueira da Cova do Ladrão, com 
valores em torno de -1,5 (ZH) pela qual se faz o acesso à atual doca de recreio. Os valores 
não ultrapassam os -3,9 (ZH) junto às Quatro Águas. Aqui o declive entre a margem e o leito 
da regueira é mais acentuado. Não se observa, neste levantamento, informação topográfica 
que permita inferir a presença de património na área de projeto. 
 
 
Os quadros e imagens seguintes apresentam os valores patrimoniais identificados nas 
diversas fontes para área anteriormente definida para levantamento do património. Dizem 
respeito ao património classificado ou em vias de classificação (Figura 13 e Quadro 4), 
património arqueológico terrestre (Figura 15 e Quadro 6), património arqueológico 
subaquático (Figura 16 e Quadro 7), moinhos de maré (Figura 17 e Quadro 8) e património 
arquitetónico não classificado (Figura 14 e Quadro 5). Este último levantamento deu origem 
a um número de ocorrências superior a 200 espelhando a elevada densidade dentro da 
referida área (Figura 14). Nestas condições, foram selecionadas aquelas que se encontram 
a menos de 100 m das áreas de incidência do projeto. 
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Figura 13 – Património classificado e em vias de classificação na envolvente do projeto (dentro 
da área definida para levantamento de Património). Fonte: Atlas do Património Classificado ou 

em Vias de Classificação (http://geo.patrimoniocultural.pt) 
 
 
 

Quadro 4 - Património Classificado ou em vias de classificação 
 

Nº Ref. Invent. Designação Tipologia Período Proteção* Fonte Localização 

1 2.824 Fachada 
setecentista de um 
edifício situado à 
entrada de Faro 
(estrada Lagos-
Faro) conhecido 
por «Casa das 

Figuras» 

Arquitetura 
civil/Armazém 

Século 18 IIP – Decreto nº 
95/78, DR, I 

Série, nº 210, de 
12-09-1978 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

2 172 Conjunto da casa 
nobre, capela e 

antigas 
dependências 

agrícolas da Horta 
do Ourives 

Arquitetura 
civil/casa 

Século 18 CIP – Portaria nº 
618/2013, DR, 2ª 
série, nº 182, de 

20-09-2013 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

3 437 Muralha 
seiscentista de 
Faro (troços) 

Arquitetura 
Militar / Cerca 

Século 17 IIP - Decreto n.º 
67/97, DR, I 

Série-B, n.º 301, 
de 31-12-1997 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 
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Nº Ref. Invent. Designação Tipologia Período Proteção* Fonte Localização 

4 73.739 Casa de Fresco da 
antiga Quinta do 

Cercado 

 Século 19 IM - Edital n.º 
410/2006, DR, 2.ª 
série, n.º 226, de 

23-11-2006 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

5 70.431 Igreja e antigo 
convento de Santo 

António dos 
Capuchos 

Arquitetura 
Religiosa / 
Convento 

Século 17 MIP - Portaria n.º 
24/2014, DR, 2.ª 

série, n.º 7, de 10-
01-2014 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

6 2.830 Igreja da Ordem 
Terceira de Nossa 
Senhora do Monte 

do Carmo 

Arquitetura 
Religiosa / 

Igreja 

Século 18 IIP - Decreto n.º 
95/78, DR, I 

Série, n.º 210, de 
12-09-1978 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

7 71.351 Ermida de São 
Sebastião 

Arquitetura 
religiosa/ermi

da 

Séculos 15-
16 

MIP - Portaria n.º 
202/2013, DR, 2.ª 
série, n.º 71, de 

11-04-2013 

ZEP - Portaria n.º 
202/2013, DR, 2.ª 
série, n.º 71, de 
11-04-2013 (sem 

restrições)  

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

8 2.826 Antigo cemitério 
da colónia judaica 

de Faro 

Arquitetura 
Religiosa / 
Cemitério 

Século 19 IIP - Decreto n.º 
95/78, DR, I 

Série, n.º 210, de 
12-09-1978 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

9 71.431 Edifício na Rua 
São Pedro, 12, em 

Faro/Casa 
Crispim/Antigo 

Arquivo Distrital de 
Faro 

Arquitetura 
Civil / Casa 

Século 18 IIP - Decreto n.º 
1/86, DR, I Série, 

n.º 2, de 3-01-
1986 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

10 70.412 Igreja de São 
Pedro, matriz de 

São Pedro 

Arquitetura 
Religiosa / 

Igreja 

Século 16 MIP - Portaria n.º 
101/2014, DR, 2.ª 
série, n.º 30, de 

12-02-2014 

ZEP - Portaria n.º 
101/2014, DR, 2.ª 
série, n.º 30, de 

12-02-2014 (sem 
restrições)  

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

11 1.593 Palácio Bivar Arquitetura 
Civil / Palácio 

Século 18 IIP - Decreto n.º 
5/2002, DR, I 

Série-B. n.º 42, de 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 
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Nº Ref. Invent. Designação Tipologia Período Proteção* Fonte Localização 
19-02-2002 classificação 

12 70.949 Edifício 
setecentista/segur

os Fidelidade 

Arquitetura 
Civil / casa 

Século 18 IIP - Decreto n.º 
5/2002, DR, I 

Série-B. n.º 42, de 
19-02-2002 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

13 70.430 Solar do Capitão-
Mor 

Arquitetura 
Civil / Solar 

Século 18 IIP - Decreto n.º 
5/2002, DR, I 

Série-B. n.º 42, de 
19-02-2002  

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

14  
71.432 

Colégio de 
Santiago Maior 

Arquitetura 
Civil / Teatro 

Século 16 IIP - Decreto n.º 
45/93, DR, I 

Série-B, n.º 280, 
de 30-11-1993 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

15 70.451 Palacete Doglioni Arquitetura 
Civil / 

Palacete 

Século 16 IIP - Decreto n.º 
5/2002, DR, I 

Série-B. n.º 42, de 
19-02-2002 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

16 2.828 Prédio situado na 
Praça Ferreira de 

Almeida 

Arquitetura 
Civil / Casa 

Século 17 IIP - Decreto n.º 
129/77, DR, I 

Série, n.º 226, de 
29-09-1977 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

17 70.433 Solar dos Gárfias Arquitetura 
Civil / Solar 

Século 18 IIP - Decreto n.º 
5/2002, DR, I 

Série-B. n.º 42, de 
19-02-2002 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

18 71.332 Café Aliança Arquitetura 
Civil / Café 

Século 20 MIP - Portaria n.º 
740-EF/2012, DR, 
2.ª série, n.º 252 
(suplemento), de 

31-12-2012 

ZEP - Proposta 
de 2-02-2011 da 

DRC do Algarve e 
parecer favorável 
de 26-10-2011 da 

SPAA do 
Conselho 

Nacional de 
Cultura 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

19 70.452 Casa dos Pantojas Arquitetura 
Civil / Casa 

Século 17-
18 

MIP - Portaria n.º 
91/2014, DR, 2.ª 
série, n.º 28, de 

Atlas do 
Património 

Classificado e 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 
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Nº Ref. Invent. Designação Tipologia Período Proteção* Fonte Localização 
10-02-2014  em vias de 

classificação 

20 71.311 Igreja e Hospital 
da Misericórdia de 

Faro 

Arquitetura 
Religiosa / 

Igreja 

Século 16 MIP - Portaria n.º 
173/2014, DR, 2.ª 
série, n.º 41, de 

27-02-2014 

ZEP - Proposta 
de 15-11-2010 da 
DRC do Algarve 

para alargamento 
da ZEP do 
Património 

Classificado do 
Núcleo Histórico 

de Faro Vila 
Adentro 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

21 2.823 Arco da Vila Arquitetura 
Civil / Arco 

Século 19 MN - Decreto de 
16-06-1910, DG, 
n.º 136, de 23-06-

1910 

ZEP - Proposta 
de 15-11-2010 da 
DRC do Algarve 

para alargamento 
da ZEP do 
Património 

Classificado do 
Núcleo Histórico 

de Faro Vila 
Adentro  

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

22 74.800 Três edifícios em 
frente contínua 

inseridos na 
arquitetura civil do 

século XX 

  MIM - Em vias de 
classificação 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

 

23 2.833 Sé Catedral de 
Faro/Igreja de 
Santa Maria 

Arquitetura 
Religiosa / 

Templo 

Século 15 IIP - Decreto n.º 
40 361, DG, I 

Série, n.º 228, de 
20-10-1955 

ZEP - Proposta 
de 15-11-2010 da 
DRC do Algarve 

para alargamento 
da ZEP do 
Património 

Classificado do 
Núcleo Histórico 

de Faro Vila 
Adentro  

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 
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Nº Ref. Invent. Designação Tipologia Período Proteção* Fonte Localização 

24 2.827 Convento de 
Nossa Senhora da 
Assunção/Museu 
Municipal Infante 

D. Henrique 

Arquitetura 
Religiosa / 
Convento 

Século 16 MN - Decreto n.º 
37 077, DG, I 

Série, n.º 228, de 
29-09-1948 

ZEP - Proposta 
de 15-11-2010 da 
DRC do Algarve 

para alargamento 
da ZEP do 
Património 

Classificado do 
Núcleo Histórico 

de Faro Vila 
Adentro  

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

25 4.643 Fortaleza de Faro, 
incluindo todo o 

conjunto de 
elementos ainda 
existentes das 

muralhas/Muralha
s de Faro 

Arquitetura 
Militar / 

Fortaleza 

Medieval IIP - Decreto n.º 
45/93, DR, I 

Série-B, n.º 280, 
de 30-11-1993  

ZEP - Proposta 
de 15-11-2010 da 
DRC do Algarve 

para alargamento 
da ZEP do 
Património 

Classificado do 
Núcleo Histórico 

de Faro Vila 
Adentro  

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

26 71.391 Palacete Belmarço Arquitetura 
Civil / Palácio 

Século 20 MIP - Portaria n.º 
230/2013, DR, 2.ª 
série, n.º 72, de 

12-04-2013 

ZEP - Proposta 
de 5-12-2007 da 
DRC do Algarve 

para uma ZEP do 
Núcleo Histórico 

de Faro, 
abrangendo este 

imóvel 
parcialmente 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

27 71.331 Igreja da Ordem 
Terceira de São 

Francisco 

Arquitetura 
Religiosa / 

Igreja 

Séculos 
17/18 

MIP - Portaria n.º 
740-U/2012, DR, 
2.ª série, n.º 248 
(suplemento), de 

24-12-2012  

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

28 2.825 Celeiro na cerca 
do Convento de 
São Francisco 

Arquitetura 
Civil / Edifício 

Século 18 IIP - Decreto n.º 
129/77, DR, I 

Série, n.º 226, de 

Atlas do 
Património 

Classificado e 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 
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Nº Ref. Invent. Designação Tipologia Período Proteção* Fonte Localização 
29-09-1977 em vias de 

classificação 

29 70.453 Ermida de Nossa 
Senhora do Pé da 

Cruz 

Arquitetura 
Religiosa / 

Ermida 

Século 17 MIP - Em vias de 
classificação 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

30 74.315 Eixo de ligação 
entre o Mercado 

Municipal e a 
Escola Secundária 

João de Deus 

  IM – Em vias de 
classificação 

Atlas do 
Património 

Classificado e 
em vias de 

classificação 

Faro/Faro/Faro 
(Sé e São 

Pedro) 

* MN – Monumento Nacional; MIP – Monumento de Interesse Público; MIM – Monumento de Interesse Municipal; IIP – Imóvel 
de Interesse Público; CIP – Conjunto de Interesse Público; IM – Interesse Municipal; ZEP – Zona Especial de Proteção. 
 
 
 
 

 
Figura 14 – Património Arquitetónico. Fonte Sistema de Informação para o Património 

Arquitetónico (www.monumentos.pt) 
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Quadro 5 – Património arquitetónico não classificado com localização a menos de 100 m das 
áreas de incidência do projeto 

 
Nº Designação Tipologia Período Referência Fonte Proteção Localização 

1 
Edifício da Capitania do porto de 
Faro/Museu Marítimo Ramalho 
Ortigão 

Edifício Século 20 IPA.00022299 IRHU  
37° 0'58.92"N 
7°56'15.38"W 

2 Edifício do Ginásio Clube Naval Edifício Século 20 IPA.00025921 IRHU  
37° 0'53.97"N 
7°56'13.50"W 

3 
Central Elétrica/Quartel dos 
Bombeiros/Centro de Ciência 
Viva 

Edifício Século 20 IPA.00023010 IRHU 
Incluído na Zona 
de Proteção da 
Fortaleza de Faro 

37° 0'48.20"N 
7°56'10.34"W 

4 
Quartel de remadores e Posto 
de Pescado de Faro/ Loja da 
Agricultura 

Edifício Século 20 IPA.00025873 IRHU 
Incluído na Zona 
de Proteção da 
Fortaleza de Faro 

37° 0'48.94"N 
7°56'9.46"W 

 
 
 
 

 
Figura 15 – Património arqueológico terrestre. Fonte: Endovélico (www.patrimoniocultural.pt) e 

RUEMF 
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Quadro 6 – Património arqueológico terrestre 
 

Nº CNS Designação Tipologia  Período Fonte Localização 

1 4093 Faro-Horta dos 
Fumeiros 

Sepultura Romano Endovélico 
37° 1'26.69"N 

7°56'31.30"W 

2 10913 Espaldão Inscrição Medieval Cristão Endovélico 
37° 1'18.76"N 

7°55'58.76"W 

3 22996 Faro-Mosaico do 
Oceano 

Mosaico Romano Endovélico 
37° 1'10.10"N 

7°56'16.25"W 

4 6103 
Faro-Rua D. João de 

Castro 
Sepultura Romano Endovélico 

37° 1'2.09"N 

7°55'52.94"W 

5 32970 Rua do Compromisso, 
nº 27 

Vestígios 
diversos 

Romano, Idade Média, 
Moderna e Contemporânea 

Endovélico 
37° 1'3.68"N 

7°56'6.14"W 

6 23750 
Faro-Rua de Portugal 

nº 33-35 
Necrópole Romano, Império Endovélico 

37° 1'2.88"N 

7°55'54.27"W 

7 32931 Faro-Largo das Mouras 
Velhas 

Necrópole Romano Endovélico 
37° 1'7.64"N 

7°55'55.29"W 

8 1613 Faro-Bairro Lethes Necrópole Romano Endovélico 
37° 1'4.79"N 

7°55'53.10"W 

9 1524 Faro-Necrópole da Rua 
das Alcaçarias 

Necrópole Romano (século II e III) Endovélico 
37° 1'1.40"N 

7°55'49.50"W 

10 10924 
Faro-Rua de Santo 

António nº 131 
Necrópole Romano Endovélico 

37° 1'0.75"N 

7°55'47.94"W 

11 7740 Campo da Trindade Necrópole Idade do Bronze Endovélico 
37° 0'55.54"N 

7°55'38.41"W 

12 33727 
Faro-Santa Casa da 

Misericórdia Edifício Medieval Islâmico, 
Moderno e Contemporâneo Endovélico 

37° 0'54.51"N 

7°56'4.57"W 

13 10916 Faro-Polícia Judiciária Vestígios 
diversos 

Romano, Idade média, 
Medieval Islâmico 

Endovélico 
37° 0'51.85"N 

7°56'3.88"W 

14 10912 Faro Templo Alta Idade Média Endovélico 
37° 0'50.35"N 

7°56'6.37"W 

15 34676 
Faro- Antigo Magistério 

Primário/Vasa 
Domingos Guieiro 

Estrutura 
Idade do Ferro, Romano, 

Medieval Islâmico e 
Moderno 

Endovélico 
37° 0'50.42"N 

7°56'2.56"W 

16 3733 Faro-Largo da Sé Templo Romano, Medieval 
Islâmico, Medieval Cristão 

Endovélico 
37° 0'48.06"N 

7°56'6.67"W 

17 26102 Sé de Faro Igreja Moderno Endovélico 
37° 0'48.09"N 

7°56'4.91"W 
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Nº CNS Designação Tipologia  Período Fonte Localização 

18 10917 
Faro-Praça Dom 

Afonso III 
Vestígios 
diversos Romano Endovélico 

37° 0'47.18"N 

7°56'2.72"W 

19 33799 
Faro-Rua do Arco, 5 a 

7 Cidade Idade Média, Moderno e 
Contemporâneo Endovélico 

37° 0'45.78"N 

7°56'6.80"W 

20 13295 
Faro-Rua do Castelo, 

13 
Depósito Moderno e Contemporâneo Endovélico 

37° 0'45.41"N 

7°56'3.48"W 

21 30608 

Museu Arqueológico de 
Faro/Convento de 
Nossa Senhora da 

Assunção 

Edifício 
Romano, Medieval 

Islâmico, Medieval Cristão 
e Moderno 

Endovélico 
37° 0'46.43"N 

7°56'1.94"W 

22 1102 
Faro-Horta da 
Misericórdia 

Vestígios 
diversos Medieval Cristão Endovélico 

37° 0'47.33"N 

7°56'0.74"W 

23 2995 Fortaleza de Faro Fortificação 
Romano, Medieval 

Islâmico, Medieval Cristão 
e Moderno 

Endovélico 

37° 0'48.30"N 

7°55'58.96"W 

Classificado 

24 12635 
Antiga fábrica da 

cerveja 
Vestígios 
diversos Romano e Idade Média Endovélico 

37° 0'42.18"N 

7°56'1.68"W 

25 33728 Faro-Porta Falsa Inscrição - Endovélico 
37° 0'42.66"N 

7°56'0.49"W 

26 
14364 

CA5374 Neves Pires 3 
Achado 
isolado Idade do Ferro Endovélico 

37° 0'39.36"N 

7°55'44.92"W 

27 
14363 

CA5374 
Neves Pires 1 Concheiro Indeterminado (Pré-

História) Endovélico 
37º 0' 31,11'' N, 

7º 56' 9,25'' W 

28 15683 
Marinhas da 
Panasqueira 

Vestígios 
diversos Romano Endovélico 

37° 1'17.65"N 

7°56'49.04"W 

29 7716 Alto dos Rodes 
Achado 
isolado Neo-calcolítico Endovélico Sem informação 

30 1634 Amendoal Villa Romano Endovélico Sem informação 

31 13890 Areal Gordo Achado 
isolado Paleolítico superior Endovélico Sem informação 

32 10911 Bairro do Colégio Necrópole Romano Endovélico Sem informação 

33 6352 
Faro-Avenida da 

República Cetária Romano Endovélico Sem informação 

34 6384 Faro-Praça Alexandre 
Herculano 

Achado 
Isolado Romano Endovélico Sem informação 

35 6189 Faro-Rua 1º de 
Dezembro 

Achado 
isolado Romano Endovélico Sem informação 

36 7747 Horta do Pinto 
Vestígios 
diversos Romano Endovélico Sem informação 
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Figura 16 – Património arqueológico subaquático 

 
 

Quadro 7 – Património arqueológico subaquático  
 
Nº CNS/CA Designação Tipologia Período Fonte Localização 

1 
Sem 

referência 
Esteiro das Catorze 

Voltas 
Achado(s) 
Isolado(s) Romano 

BERNARDES, João Pedro 
[coord.] (2008) – Carta 

arqueológica do concelho de 
Faro: Relatório Final 

36º 59' 42,96'' N, 
7º 56' 56,54'' W 

2 Sem 
referência 

São Francisco Achado(s) 
Isolado(s) 

Romano 

CANINAS, João Carlos & 
RODRIGUES, António 

Medeiros (2001) – Estudo de 
Impacte Ambiental das 
alternativas ao porto de 
recreio de Faro e de um 

fundeadouro / BERNARDES, 
João Pedro [coord.] (2008) – 

Carta arqueológica do 
concelho de Faro: Relatório 

Final 

37° 0'38.63"N, 
7°55'54.63"W 

3 CNS 29365 
"Polperro" (1832) - 
Quatro Águas, Faro Naufrágio 

Contemporâneo 
(1832) Endovélico Quatro Águas 

4 CNS 26420 Quatro Águas 
(Faro) 

Achado(s) 
Isolado(s) 

 Endovélico Quatro Águas 



III.49 

 

 
 

O_1632_00_RECAPE_Anx-III_VOL-4_(arqueo)_0.docx ABR-2016 

Nº CNS/CA Designação Tipologia Período Fonte Localização 

5 CNS 10927 Pedra do Zimbral 
Achado(s) 
Isolado(s) Romano Endovélico 

Encontrava-se 
submersa junto ao 

hangar da 
Reserva da Ria 

Formosa. 

6 CNS 32299 Naufrágio (1758) - 
Faro 

Naufrágio Moderna (1758) Endovélico Nas rochas de 
Faro 

7 CNS 23587 
Faro - Jarras 
espanholas 

Achado(s) 
Isolado(s) 

 Endovélico  

8 CNS 29390 
"Aimable Hélène" 

(1772) - Faro 
Naufrágio Moderna (1772) Endovélico Costa de Faro 

9 CNS 29373 
Bisson" (1855) - 
Barreta de Faro Naufrágio 

Contemporânea 
(1855) Endovélico Barreta de Faro 

10 CNS 22787 
"Centaure" (1759) - 

Faro Naufrágio Moderna (1759) Endovélico 
Ao largo do cabo 
de Santa Maria 

11 CNS 29389 
"Florian" (1779) - 

Faro 
Naufrágio Moderna (1779) Endovélico 

Em banco de 
areia à entrada de 

Faro 

12 CNS 22786 
"Isabela" ou 

"Isabella" (1672) - 
Faro 

Naufrágio Moderna (1672) Endovélico 
Ao largo do cabo 
de Santa Maria 

13 CNS 22569 
"Nuestra Señora 

del Rosario" (1600) 
- Faro 

Naufrágio Moderna (1600) Endovélico ? 

14 CNS 31056 
"Shamrock" (1811) 
- Cabo de Santa 

Maria 
Naufrágio Contemporânea 

(1811) 
Endovélico No cabo de Santa 

Maria 

15 CNS 29372 
"Soberana" (1855) 
- Barreta de Faro Naufrágio 

Contemporânea 
(1855) Endovélico 

Na Barreta de 
Faro ? 

16 CNS 24203 Aeronave B 24 
Liberator - Faro 

Achado(s) 
Isolado(s) 

 Endovélico ? 

17 CNS 23849 
Barrinha ou Barreta 

(Faro) 

Achado(s) 
Isolado(s) 
(cepo de 
chmbo e 
ânfora) 

Romano Endovélico 
Na Barrinha ou 
Barreta de Faro 

18 CNS 29386 
Brigue (1829) - 

Faro Naufrágio 
Contemporânea 

(1829) Endovélico  

19 CNS 24321 Faro - Ânfora 
Achado(s) 
Isolado(s) Romano Endovélico  

20 CNS 29370 Naufrágio (1717) - 
Faro 

Naufrágio Moderna (1717) Endovélico Deu à costa perto 
de Faro 

21 CNS 31184 Naufrágio (1785) - 
Barra de Faro 

Naufrágio Moderna (1785) Endovélico Contra a costa na 
barra de Faro 

22 CNS 29388 
Naufrágio (1829) - 

Faro 
Naufrágio 

Contemporânea 
(1829) 

Endovélico Faro 

23 CNS 29411 
Navio mercante 

(1693) - Faro 
Naufrágio Moderna (1693) Endovélico Faro 

24 CNS 29387 
Polaca (1829) - 

Faro Naufrágio 
Contemporânea 

(1829) Endovélico Faro 

25 CA 1656 Nau inglesa (1716) Naufrágio Moderna Consulta de processos  
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Nº CNS/CA Designação Tipologia Período Fonte Localização 

26 CA 5373 
Naufrágio sáculo 

XVIII Naufrágio Moderna Consulta de processos Barra de Faro? 

27 CA 6299 1716 Naufrágio Moderna Consulta de processos 
Na “cidade do 
Algarve” 

28 CA 9027 
“Nuestra Señora de 

Atocha e San 
Francisco”-1622 

Naufrágio Moderna Consulta de processos 
Na costa sul de 

Portugal 

29 CA2612 “Redbreast”-1857 Naufrágio Contemporânea Consulta de processos Perto de Farop 

30 CA5448 Ânforas 
Achado 
fortuito Romano Consulta de processos 

No mar, 
barlavento 

algarvio 
31 CA 7208 Iconografia Ex-voto  Consulta de processos  
32 CA 7286 Iconografia Ex-voto  Consulta de processos  
33 CA 7312 Iconografia Ex-voto  Consulta de processos  
34 CA 7321 Iconografia Ex-voto  Consulta de processos  

35 CA 5375 Bergantim “Falcão” 
em 1811 

Naufrágio Contemporâneo Consulta de processos  

36 CA 5442 Pedras d’El-Rei Achado Romano Consulta de processos  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17 – Moinhos de maré 
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Quadro 8 ‐ Moinhos de Maré 
 

Nº CNS/CA Designação Tipologia Período Fonte Localização 

1 CNS 23758 Moinho dos Penteados ou das 
Palmeiras 

Moinho de 
maré  Endovélico 

37° 1'19.97"N 

7°57'2.51"W 

2 CNS 23759 Moinho dos Grelhas 
Moinho de 

maré  Endovélico 
37° 1'17.59"N 

7°56'54.44"W 

3 CNS 23760 Moinho do Godinho (ou 
Gordinho?) 

Moinho de 
maré  Endovélico 

37° 1'17.59"N 

7°56'54.44"W 

4  Moinho do Sobradinho 
Moinho de 

maré  Santos, 1992 
37° 1'15.80"N 

7°56'43.71"W 

5 CNS 23762 Moinho da Torrinha ou de João 
Galvão 

Moinho de 
maré  Endovélico 

37° 1'10.69"N 

7°56'35.24"W 

6 CA5374 Moinho de São Francisco 
Moinho de 

maré  Santos, 1992 
37° 0'36.89"N 

7°55'52.65"W 

7 
23763 

CA3594 
Moinho Novo ou de Neves 
Pires (Faro) ou do Trindade 

Moinho de 
maré  Endovélico 

37° 0'30.67"N 

7°55'29.95"W 

8  Moinho da Ponte Grande 
Moinho de 

maré  Santos, 1992 
37° 0'28.18"N 

7°55'17.04"W 

9  Moinho do Assentista Moinho de 
maré  Santos, 1992 

37° 0'33.27"N 

7°55'11.31"W 

10 CNS 23764 Moinho do Manuel Lázaro 
Moinho de 

maré  Endovélico 
37° 0'36.94"N 

7°55'6.74"W 

11 CNS 23767 Moinho do Francisco Grelha 
Moinho de 

maré  Endovélico  

12 CNS 23766 Moinho do António Grelha 
Moinho de 

maré  Endovélico 
37° 0'57.81"N 

7°54'50.47"W 

13 CNS 23768 Moinho da Palmeira Moinho de 
maré  Endovélico 

37° 1'5.14"N 

  7°54'42.74"W 

14 CNS 23761 Moinho do José Grelha 
Moinho de 

maré  Endovélico  

15 CNS 23765 Moinho da Francisquinha 
Grelha 

Moinho de 
maré  Endovélico  
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5 - PROSPEÇÕES ARQUEOLÓGICAS 
 
 
5.1 - Descrição dos objetivos, estratégia da intervenção e metodologia aplicada 
 
O trabalho de campo teve por objetivo detetar a eventual presença de património nas áreas 
a afetar com o propósito de proceder à sua salvaguarda. Contemplou a prospeção 
arqueológica das áreas a afetar, direta ou indiretamente, pelo projeto que se encontram 
definidas na presente fase. 
 
 
Assim, as prospeções na área terrestre tiveram em conta o traçado do projeto, a definição 
dos caminhos de acesso à obra e também as áreas propostas para implantação dos 
estaleiros. As prospeções na zona intertidal incidiram na área de implantação do futuro porto 
e as prospeções subaquáticas realizaram-se no canal de acesso para o qual estão previstas 
ações de dragagem. 
 
 
O Plano de Trabalhos do PATA previa a realização de prospeções e sondagens de 
diagnóstico, se necessárias, para caracterização da área a afetar tendo sido proposta a 
seguinte metodologia: 
 

1. Na área terrestre as prospeções serão feitas percorrendo fiadas com espaçamento 
de cerca de 10 m. Esta metodologia poderá ser alterada a fim de se adequar às 
condições encontradas nos terrenos. 
 

2. As sondagens de diagnóstico em zona intertidal serão feitas por meio de lavagem 
dos lodos e areias lodosas criando uma corrente de água contínua em baixa pressão 
ou descontínua com recursos a baldeação. 
 

3. Na zona subaquática, após observação das imagens de satélite disponibilizadas pelo 
Google Earth e tendo constatado que grande parte da área corresponde atualmente 
a fundeadouro de forte utilização o que leva a admitir uma profusão de amarrações 
fixas nos fundos, optou-se por uma prospeção integral da área com recurso a meios 
eletro-magnéticos, em mergulho. 
 

4. Serão feitos percursos, ao longo do canal, com o detetor de metais, com 
afastamento de 5m. Os alvos detetados serão avaliados de forma visual imediata ou 
sinalizados para posterior sondagem a fim de determinar se corresponderão ou não 
a elementos patrimoniais. A metodologia poderá vir a ser alterada por forma a 
adequar-se a condições de visibilidade, correntes, profundidade ou presença de 
embarcações. 
 

5. Nas prospeções será utilizado um detetor de metais AQUAPULSE 1B com uma 
bobine de 38 cm com capacidade para a deteção de massas metálicas até 300cm de 
profundidade nos sedimentos. Este valor refere-se a massas metálicas de grandes 
dimensões sendo que, por exemplo, um “real de ocho” poderá ser detetado a 56cm. 
O aparelho permite ainda um controle de rejeição de materiais com componentes 
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metálicas desinteressantes do ponto de vista arqueológico como é o caso, por 
exemplo, papel de maços de cigarro.  
 

6. As sondagens de diagnóstico subaquáticas serão executadas, sempre que possível, 
manualmente provocando um vórtice que liberte os sedimentos finos. Não sendo 
suficiente, será utilizada um sistema de sucção por fluxo de água com crivo. 
 

7. Todas as ocorrências serão alvo de posicionamento e implantação cartográfica, de 
registo arqueológico e salvamento sempre que se tratar de património móvel e não 
inserido em contexto. 

 
Como estratégia, optou-se por realizar as prospeções em período de grande amplitude de 
marés uma vez que nos oferecia a vantagem da possibilidade de uma vasta área exposta 
durante a baixa-mar resultando em melhor qualidade de observação. Esta estratégia teve o 
inconveniente de não ser um período tão favorável à prospeção subaquática dado que, em 
período de marés de grande amplitude há um aumento das correntes da vazante e da 
enchente pelo que foi necessário conjugar a imersão com a estofa de maré limitando mais o 
tempo de trabalho em imersão em cada dia. 
 
 
Fez-se uma visita de reconhecimento ao local no dia 12 de janeiro e as prospeções 
decorreram entre os dias 11 e 14 de fevereiro com marés de grande amplitude. A equipa foi 
constituída por Cândida Simplício, Brígida Baptista, Ana Fabião, Felizardo Pinto e Gonçalo 
Sousa. O trabalho de topografia foi assegurado pela Engenheira Geógrafa Otília Martins. 
 
 
5.2 - Descrição dos trabalhos realizados 
 
5.2.1 -  Áreas de estaleiro e caminhos de acesso 
 
As duas áreas propostas para instalação de estaleiros situam-se na zona da Panasqueira, 
nos terrenos a poente da estrada marginal à ria e que segue ao longo do caminho de ferro. 
 
 

 
Figura 18 – Localização das áreas propostas para instalação de estaleiros (1 e 2) 
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As duas áreas encontram-se vedadas e sem acesso ao seu interior. Foi, no entanto, 
possível observar e fotografar as condições que os terrenos apresentam. 
 
 
Trata-se de terrenos que se desenvolvem, de acordo com os levantamentos 
disponibilizados, em cotas entre os 2,27m (NMM) e os 2,70m (NMM) e que aparentam não 
ter utilização atual apresentando coberto vegetal rasteiro ou de pequeno porte. Os terrenos 
correspondem a aterros sobre zona húmida, os quais poderão, no entanto, remontar a 
período recuado dado que na envolvente estão referenciados moinhos de maré já 
desaparecidos e também a ocorrência de materiais do período romano (cf. carta síntese do 
Património). 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Figura 19 – Aspeto dos terrenos das áreas propostas para estaleiros: 1 e 2- área 1; 3 e 4 - área 
2 

 
 
Prevê-se a utilização das estradas e caminhos já existentes no acesso à obra de acordo 
com a cartografia disponibilizada. Será utilizada a estrada marginal, desde a passagem de 
nível junto ao Teatro das Figuras até à passagem de nível pedonal junto à Capitania do 
Porto de Faro. Apenas o troço final desta estrada, junto à Capitania não se encontra 
asfaltado sendo utilizado o caminho de terra batida. Todo este caminho marginal à ria se 
desenvolve (como aliás acontece com outras zonas da cidade) sobre aterro.  
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1 

 
2 

 
3 

 

Figura 20 - Aspetos da estrada de acesso à obra: 1- cruzamento junto à passagem de nível 
para veículos; 2 – aspeto do troço asfaltado; 3 – Aspeto do troço final em terra batida junto à 

passagem de nível pedonal 
 
 
 
5.2.2 - Zona intertidal 
 
A prospeção na zona intertidal foi realizada durante a baixa-mar, em período de marés de 
grande amplitude. A altura mínima nos dias 11 e 12 foi de 0.3 m e 0.2 m na Barra de Faro 
dando origem a uma vasta área exposta, permitindo a boa observação dos terrenos. 
Considerou-se uma Boa Visibilidade dos solos em toda a área (Figura 33 - Carta de 
visibilidade dos solos). 
 
O ponto de partida foi junto à atual ponte que dá acesso ao cais flutuante para o embarque e 
desembarque das embarcações, frente à Capitania do Porto de Faro. Daqui caminhou-se no 
sentido sul, junto ao paredão que serve de suporte para a linha de caminho-de-ferro, até à 
entrada da marina. Estendeu-se então a prospeção no sentido oeste e norte, até à zona do 
canal e dai novamente este (sentido do paredão do caminho de ferro) na tentativa de 
abranger toda a área de afetação direta e indireta do projeto.    
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Figura 21 – Vista geral da área prospetada durante o período de baixa-mar 

 
 
A prospeção foi condicionada pela consistência que os terrenos apresentaram. Houve zonas 
onde não foi possível caminhar e outras onde foi necessário ir procurando firmeza no 
terreno. Nestas condições, não se efetuaram fiadas regulares ao percorrer a área, como se 
tinha previsto. 
 
As áreas não percorridas devido à pouca consistência dos lodos apresentaram-se, no 
entanto, com boa visibilidade, pelo que foi possível alguma observação que reduziu 
significativamente a lacuna que estas condições poderiam ter introduzido no conhecimento 
dos terrenos. 
 
Para o registo do caminho percorrido assim como para posicionamento de alguns pontos 
utilizou-se um GPS Garmin. 
 
Foi feito o levantamento da mancha de dispersão de materiais assim como de alguns 
fragmentos mais significativos tendo alguns sido recolhidos para caracterização desta 
ocorrência. 
 
Toda esta área corresponde à zona onde irá ser construído o futuro porto de recreio e 
desenvolve-se em terrenos holocénicos. Trata-se de área de acumulação sedimentar 
constituída por lodos e areias lodosas com cotas entre os +2.00 m (NMM) e os + 0.20 m 
(NMM). Toda ela se apresenta com muitos materiais (lixos) de natureza diversa com origem 
quer no aterro marginal sobre o qual assenta a linha férrea, quer em detritos provenientes 
da utilização da área para exploração económica ou tráfego de embarcações. 
 
Identificou-se uma pequena área, junto ao canal de acesso à entrada da atual doca que 
apresenta uma concentração de pequenos seixos de rio entre os quais se observam 
fragmentos cerâmicos indiferenciados e alguns muito rolados. 
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4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

Figura 22 – Aspeto dos terrenos prospetados 
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No setor mais a norte foi possível identificar pequenas embarcações abandonadas, em 
madeira, fibra ou tela de PVC. Identificaram-se madeiras em fragmentos indiferenciados, 
isolados ou em estaca enterrada nos lodos.  
 
 
Dos resultados da observação da área registou-se e deu-se particular atenção a uma 
significativa área de dispersão de material cerâmico (Ocorrência Patrimonial nº 1: OP1). Os 
fragmentos cerâmicos, em abundante quantidade numa área de cerca de 200m x 60m 
correspondem a fragmentos de ânforas de época romana. Foram recolhidos bordos, fundos, 
asas e fragmentos de bojo, de forma a ser possível uma caracterização do conjunto.  
 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Figura 23 – Aspetos da área de dispersão de fragmentos cerâmicos romanos (OP1) 
 
 
 
Observou-se ainda a presença de quatro elementos de madeira que afloravam na superfície 
dos sedimentos (pontos 1, 2, 3 e 15). Apresentam distâncias entre si entre o 1,5 m e os 
9,5 m e poderão corresponder a cavernas de embarcação. Não é possível afirmar que 
correspondem a uma mesma estrutura. No entanto, dada a concentração no espaço, é 
referenciada como Ocorrência Patrimonial nº 2 (OP2).  
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A ocorrência localiza-se no limite nascente da área de dispersão de materiais e fora das 
áreas de incidência direta ou indireta do projeto (Figura 24; ver Desenho 7, Anexo 1). 
 
 
Inicialmente, colocou-se a hipótese de existir uma relação direta entre a presença de 
madeiras e a dispersão de materiais cerâmicos de época romana pelo que se optou por 
efetuar algumas sondagens num dos núcleos de madeira, onde ocorreram também 
fragmentos cerâmicos. 
 
 
Após as sondagens efetuadas e com o alargamento das prospeções à zona do canal de 
acesso, pudemos verificar que ocorria aí mais uma área de elevada concentração de 
material anfórico. 
 
 
Tantos os resultados das sondagens, que a seguir se descrevem, como a dispersão dos 
vestígios visíveis levaram-nos a concluir não existir relação entre uma e outra realidade. 
 
 

 
 

Figura 24 – Posição relativa dos elementos em madeira da Ocorrência Patrimonial nº 2 (pontos 
1, 2, 3 e 15 do levantamento) (Desenho 7) 
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1 
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3 

 
4 

 
Figura 25 – OP2: Madeiras que poderão pertencer a embarcação no interior do estrato lodoso 

 



III.62 

 

 
 

O_1632_00_RECAPE_Anx-III_VOL-4_(arqueo)_0.docx ABR-2016 

 
 

Figura 26 – Posições relativas de OP1 e OP2 sobre desenho do projeto 
 
 
No sentido de compreender a presença da mancha de materiais assim como a possível 
relação entre esta e o conjunto de madeiras presente, procedemos a sondagens ao longo 
de 3 linhas pré-definidas na área de dispersão de materiais e várias sondagens em torno 
das madeiras 2 e 3 da OP2. 
 
 
No Plano de Trabalhos tinha-se previsto a possibilidade de sondagem com recurso a 
lavagem dos sedimentos, no entanto verificou-se não ser esta estratégia mais adequada à 
realidade encontrada. Nestas condições, recorreu-se a uma vara que ia sendo introduzida 
nos sedimentos no sentido de obter registo de resistências que pudessem corresponder a 
mais material no interior dos sedimentos. 
 
 
Definiram-se 3 linhas na área de maior concentração de fragmentos cerâmicos ao longo das 
quais foi sendo introduzida uma vara de 3 m em 3m, sensivelmente. As linhas A, B e C, têm 
respetivamente 50 m, 30 m e 32,5 m. Ao longo destas 3 linhas de sondagem foram 
detetados apenas 2 pontos de resistência à introdução da vara pelo que concluímos não 
existir uma estratigrafia relacionada com esta realidade no interior dos sedimentos devendo 
os materiais observados ser superficiais (Figura 27; ver Desenho 9, Anexo 1). 
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Figura 27 – Desenho 9: levantamento da área correspondente à OP1 com indicação das linhas de sondagem A, B e C  
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Junto da estrutura de madeira fez-se também uma série de sondagens. O objetivo foi, de 
igual modo, registar resistências que pudessem corresponder à continuidade da presença 
de materiais ou estrutura de casco. Nesse sentido, definiram-se linhas radiais partindo dos 
pontos 1 e 2 ao longo das quais se introduziu a vara de 0,5m em 0,5m. 
 
 
Neste caso, foi possível encontrar uma série de pontos de resistência que deixam de ocorrer 
com o afastamento ao ponto de afloramento. Estes foram posicionados, cotados e 
encontram-se cartografados na figura seguinte (Figura 28; ver Desenho 8, Anexo 1). As 
resistências foram obtidas sempre no prolongamento das madeiras visíveis. Estas 
sondagens confirmaram, por outro lado, também aqui, o carácter superficial da dispersão de 
fragmentos cerâmicos.  
 
 

 
 

Figura 28 – Desenho: OP2: levantamento de pormenor dos pontos de resistência obtidos na 
sondagem 
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Figura 29 – Aspetos do trabalho de campo: 1 e 2 – sondagens com vara; 3 e 4 - trabalho de 

topografia 
 
 

a) Canal de acesso 
 
As prospeções subaquáticas decorreram no Canal do Ladrão, no final da enchente, período 
de estofa da preia-mar e início da vazante de forma a minimizar os efeitos da forte corrente. 
 
A progressão subaquática foi condicionada pela existência de grande número de 
embarcações fundeadas, poitas de diversas dimensões no fundo e cabos. Foi também 
condicionada pela corrente que se fez sentir com intensidade mesmo com os efeitos 
minimizados com o aproveitamento da proximidade da estofa da maré para realização dos 
mergulhos. Nestas condições, não foi possível percorrer fiadas regulares tendo mesmo 
havido uma área com muitas embarcações onde não se realizou a prospeção. Os percursos 
efetuados foram obtidos a partir de GPS de campo e encontram-se registados na Figura 32. 
Este registo corresponde ao movimento da embarcação junto ao mergulhador. 
 
Dada a profusão de poitas com elementos metálicos e correntes, não se utilizou o detetor de 
metais no troço mais próximo do acesso à doca de recreio. No troço mais próximo das 
Quatro Águas, onde não se encontravam embarcações fundeadas, utilizou-se o detetor de 
metais sem, no entanto, ter sido possível a obtenção de um bom contraste no sinal que se 
verificou praticamente contínuo. De facto, em toda a área, embora sem embarcações, são 
visíveis poitas atuais com elementos metálicos dificultando a leitura do sinal. 
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A partir da embarcação de apoio ao mergulho foi ainda possível fazer a observação das 
margens assim como de algumas áreas às quais não tinha sido possível aceder a pé. 
 
Os fundos do canal desenvolvem-se em cotas entre os +0.2 m (NMM) e os -3.9 m (NMM) e 
são constituídos essencialmente por lodos. Praticamente desprovido de vegetação 
subaquática, o canal apresenta muitos lixos relacionados com a proximidade da cidade ou 
com a navegação. Como explicitado anteriormente abundam estruturas de fixação de 
embarcações e restos de cabos e correntes 
 
Em todo o canal prospetado não foram observados elementos patrimoniais ou indícios de 
presença de jazida arqueológica no local. Considerou-se que a observação foi efetuada em 
condições de Fraca Visibilidade (Figura 31). 
 
 

 
 

Figura 30 – Vista parcial (norte) da regueira da Cova do Ladrão onde decorreram as 
prospeções subaquáticas 
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Figura 31 – Prospeção subaquática: 1 e 2 –  Aspetos do trabalho em imersão; 3, 4, 5 e 6 – 

poitas e cabos de amarração 
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Figura 32 – Tracks do trabalho de campo obtido pelo GPS Garmin 
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Figura 33 – Carta de visibilidade dos solos: verde – Boa visibilidade; alaranjado - Fraca 
visibilidade; preto – sem acesso. 
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6 - ESPÓLIO 
 
 
Durante o trabalho de campo, recolheram-se alguns materiais para caracterização das 
ocorrências patrimoniais.  
 
 
O conjunto cerâmico recolhido é constituído por 16 fragmentos de ânforas (5 bordos. 8 
fundos, 1 bordo com 2 asas, 1 fragmento de bojo e 1 asa), 9 fragmentos (fundos, bordos e 
asas) de cerâmica comum, um prego em bronze e um nódulo de sílex. Relativamente ao 
espólio metálico foi identificado e recolhido um único exemplar, dizendo respeito a um prego 
de bronze (Fig. 40). 
 
 
Os materiais correspondem, em grande parte, ao período romano embora com larga 
diacronia estando representadas produções do século I ao século V. 
 
 
De acordo com informação da Dr.ª Catarina Viegas a quem se agradece, este conjunto 
«reflete as importações que o Algarve está a receber durante o Alto Império, dominado 
pelos produtos piscícolas da Bética e depois, no Baixo Império, com o maior peso dos 
produtos africanos e também da Lusitânia» . 
 
 
Os materiais encontram-se ainda em dessalinização. O processo consiste na lavagem das 
peças e manutenção, numa primeira fase, em tinas de água que é substituída 
periodicamente. É feita uma leitura regular do grau de salinidade com recurso a um 
refratómetro. Quando o grau de salinidade se apresentar no valor zero e para total 
estabilização, os materiais serão ainda mergulhados em água destilada durante um 
pequeno período. 
 
 
Após este processo serão secos ao abrigo do calor e luz solar. Só então deverão ser 
marcados com o nº de inventário. 
 
 
Fez-se um contacto com o Dr. Marco Lopes do Museu Municipal de Faro, no sentido de se 
proceder ao depósito provisório do espólio neste museu (Anexo 3). A resposta foi favorável 
pelo que se conta poder fazer a entrega até ao mês de fevereiro de 2017. 
 
 
O espólio ficará assim em depósito provisório no Museu Arqueológico e Lapidar Infante 
D. Henrique/Museu Municipal de Faro, sito na Praça Dom Afonso III 14, 8700-767 Faro. 
 
 
Os materiais irão ser estudados e publicados pela Dr.ª Catarina Viegas cuja tese de 
doutoramento teve por tema a ocupação romana do Algarve. 
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Figura 34 – Bordos de ânforas do período romano. Neste conjunto encontram-se 
representados exemplares do séc. I-II ao século V. 

 
 
 

 
 

Figura 35   – Ânfora Dressel14 do período alto imperial 
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Figura 36 – Variabilidade nas formas de fundos de ânforas recolhidos 

 
 
 

 
 

Figura 37 – Bojo de ânfora provavelmente de fabrico bético 
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Figura 38 - Cerâmica comum (provavelmente romana) e uma asa de ânfora (nº 26). 

 

 
Figura 39 – Fundo de ânfora nº 8 apresentando ainda resina no interior. 
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Figura 40 – Prego em bronze 
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Quadro 9‐ Cerâmicas 

 

Nº Fragmento Forma Tipo Pasta Acabamento Decoração Produção Época Observações 

1 Bordo Ânfora Africana II Clara   
Norte 

africana 
Romana (séc. 

III-V)  

2 Bordo . Ânfora Africana II Clara   Norte 
Africana 

Romana (séc. 
III-V)  

3 Bordo Ânfora Beltran 2B?    Bética/Cá
dis 

Romana (sec. 
II) 

 

4 Bordo Ânfora Dressel 7/11    
Bética/Cá

dis 
Romana (séc. 

I-II) 
 

5 Bordo Ânfora Dressel 7/11    
Bética/Cá

dis 
Romana (séc. 

I-II)  

6 Bordo Ânfora Dressel 14    Tejo/Sado 
ou Algarve 

Romana (alto-
imperial) 

Nºs 6 e 7 o 
mesmo 

exemplar 

7 Asa Ânfora Dressel 14    Tejo/Sado 
ou Algarve 

Romana (alto-
imperial) 

Nºs 6 e 7 o 
mesmo 

exemplar 

8 Fundo Ânfora Africana II?    
Norte 

africana? 
Romana (séc. 

III-V) 

Apresenta 
ainda a resina 

do interior 
(pezgamento) 

9 Fundo Ânfora Almagro 51C?    Lusitana? Romana  

10 Fundo Ânfora ?    ? Romana  

11 Fundo Ânfora ?    ? Romana  

12 Fundo Ânfora ? Clara?   ? Romana  

13 Fundo Ânfora ?    ? Romana  

14 Fundo Ânfora ?    ? Romana  

15 Fundo Ânfora ?    ? Romana  

16 Bojo Ânfora ? Clara?   Bética? Romana  

17 Asa       Romana?  

18 Asa       Romana?  

20 
Asa com 

bordo       Romana? Muito rolado 

21 Bordo  
Paredes 
finas?     Romana  

22 Bordo Alguidar?   Vidrado     

23 Asa com bojo         

24 Fundo Prato   
Engobe no 

interior   Romana?  

25 Bordo     Impressa    
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Nº Fragmento Forma Tipo Pasta Acabamento Decoração Produção Época Observações 

26 Asa Ânfora  Clara    Romana  

27 Bordo         

28 Asa com bojo   Clara    Romana?  

 
 
 

Quadro 10- Outros materiais 
 

Nº Designação Matéria prima Época Observações 

19 Núcleo de sílex Sílex  Muito rolado 

29 Prego  Bronze   
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7 - RESULTADOS 
 
 
Do estudo elaborado e apresentado ao longo dos anteriores capítulos resultou uma situação 
de referência que nos mostra a área de implantação do futuro porto de recreio de Faro como 
uma área de longa diacronia de utilização quer como local de passagem, quer como área de 
exploração de recursos económicos. 
 
 
Observa-se que nas áreas a afetar pelo projeto não existe património classificado. O limite 
poente da Zona Especial de Proteção das muralhas de Faro encontra-se a cerca de 20 m do 
limite nascente do que se definiu como Área de Incidência Indireta do Projeto e a cerca de 
30 m do limite nascente da Área de Incidência Direta do Projeto.  
 

 
 

Figura 41 – Localização da ZEP das muralhas de Faro relativamente às áreas de Incidência 
Direta e Indireta do projeto. 

 
 
Durante os trabalhos de prospeção arqueológica identificou-se uma área de dispersão de 
fragmentos de ânforas do período romano com cerca de 200 m por 60 m. Esta ocorrência foi 
designada OP 1 e encontra-se, em parte, no interior da Área de Incidência Direta do Projeto. 
As sondagens efetuadas, por meio de introdução de uma vara ao longo de 3 linhas que 
atravessavam uma zona de maior concentração de fragmentos revelou que estes se 
encontram dispersos apenas pela superfície atual da camada lodosa. 
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Os materiais à superfície são compostos em elevada percentagem, por fragmentos de 
ânforas de época romana, embora tenha sido possível identificar alguns fragmentos de loiça 
comum. 
 
 
Embora se encontre ainda a decorrer o processo de classificação das peças recolhidas, é já 
possível afirmar que as tipologias presentes são representativas do período de romanização 
entre os séculos I e V e que também aqui estão representadas proveniências de fabrico 
diversas (Lusitânia, Bética e Norte de África). Estes dados são importantes para 
compreender e interpretar este sítio arqueológico na medida em que nos permitem descartar 
a hipótese de poderem corresponder a um naufrágio que daria origem a um conjunto mais 
coerente.  
 
 
Também a forma de dispersão por uma vasta área e com caráter superficial com o que foi 
possível documentar remete-nos para outro tipo de realidade.  
 
 
De facto, encontram-se documentadas, por escavações arqueológicas realizadas na cidade 
de Faro, a existência de níveis de fragmentos cerâmicos sobre sapal os quais poderão ter 
tido a função de entulhar e secar zonas húmidas para expansão da área urbana (GAMITO, 
1997). 
 
 
Por outro lado, o caráter “descartável” deste tipo de contentores cerâmicos, que deu por 
exemplo origem em Itália ao famoso Monte Testacio, poderá também ter estado na origem a 
áreas de despejo no sapal, junto à cidade de Faro. De notar que se encontra registada 
também uma área de dispersão de material romano no sapal em São Francisco podendo 
ser relacionável com os restantes registos. 
 
 
Esta problemática não se encontra ainda abordada de forma sistemática ou estudada pelo 
que os atuais vestígios poderão vir a fornecer respostas para as questões que ainda se 
colocam. 
 
 
Num dos limites da área de dispersão destes materiais foram identificadas algumas 
madeiras que poderão corresponder a cavernas de navio e que afloram na camada de lodos 
(OP2). As dimensões das partes visíveis fazem-nos admitir poderem ter pertencido a uma 
embarcação oceânica. No entanto, na envolvente, apenas foram observados os materiais já 
referidos do período romano. As sondagens efetuadas junto às madeiras 2 e 3 levaram-nos 
a concluir que estas se prolongam no interior dos sedimentos sem que seja evidente a 
presença de uma carga. 
 
 
Por outro lado, a relativa proximidade em que afloram os quatro fragmentos de madeira e as 
dimensões coerentes fazem-nos admitir, (sem que o possamos afirmar com segurança) que 
possam pertencer a uma mesma embarcação. 
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Em consequência, entendemos dever tratar de forma separada ambas as ocorrências 
(madeira e material cerâmico). Há, no entanto, que ter em conta que a área de dispersão de 
materiais se sobrepõe estratigraficamente às madeiras mas, por outro lado devemos ter 
também presente a elevada dinâmica de áreas, como é a do presente estudo. De reter, por 
exemplo, a forte perturbação que o fenómeno do maremoto de 1755 poderá ter introduzido 
na estratigrafia mais superficial dos terrenos da ria.  
 
 
Um avanço na compreensão da realidade que temos na área de estudo implicará recorrer a 
datações de radiocarbono das madeiras atualmente visíveis. 
 
 
Na zona do canal não foram identificados elementos patrimoniais nem foram obtidos sinais 
do detetor de metais que pudessem indiciar presença de património. 
 
 
Apesar de a Ocorrência Patrimonial nº 2 (OP2) não se encontrar dentro da área de 
Incidência Direta ou daquela definida como Área de Incidência Indireta do Projeto, a 
escassa distância a que os vestígios visíveis se encontram desta última (20 m), obrigam-nos 
a considera-la para fins de mitigação de eventuais impactes (Quadro 13). 
 
 
De toda a informação obtida nos capítulos antecedentes, considerou-se na síntese final, 
para além de OP1 e OP2 mais 18 ocorrências que se situam na envolvente próxima do 
projeto. 
 
Na imagem seguinte apresenta-se a carta com a síntese do património na envolvente 
próxima do projeto assim como o respetivo quadro com as distâncias às AID e AII (Figura 
42; ver Desenho 5, Anexo 1). A fim de dar cumprimento à alínea a) do ponto 1 do artigo 15º 
do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei nº 164/2014 de 4 de novembro) 
os resultados são ainda apresentados sobre Carta Militar de Portugal na escala 1:25.000 e 
sobre Carta Náutica tendo dado origem aos Desenho 4 e 6 que se apresentam no Anexo 1. 
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Figura 42 – Carta síntese do património na envolvente do projeto (Desenho 5) 
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Quadro 11 – Síntese do património na envolvente do projeto 
 

Nº OP DESIGNAÇÃO TOPONÍMICA REF. CATEGORIA PATRIMONIAL TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIA ÁS AI PROTEÇÃO 

OP 1 Ilhote da Ribeira 1  Arqueológico 
Achados em mancha 

de dispersão 

No local observa-se uma área de dispersão de fragmentos de 
ânforas de época romana. Os lodos encontram-se cobertos por 

grande quantidade de fragmentos. 
Romano 

Faro/Sé e São Pedro 
X 7°56'19.37"W 
Y 37° 0'47.44"N 
CMP: folha 611 

Em parte dentro das AID 
e AII Não tem 

OP 2 Ilhote da Ribeira 2  Arqueológico 
Estrutura em 

madeira (casco?) 

Estrutura (?) em madeira onde são visíveis 4 elementos que 
afloram na superfície lodosa.  Poderá, eventualmente, 

corresponder a um casco. 

Não 
determinado 

Faro/Sé e São Pedro 
X 7°56'14.14"W 
Y 37° 0'47.30"N 
CMP: folha 611 

Distância à AID: 30m 
Distância à AII: 20m 

 
Não tem 

OP3 Quatro Águas 
CNS 26420/CA 

7410 Arqueológico Achados isolados 
2 fragmentos superiores de ânfora. O local do achado 

corresponde a zona de fundeadouro actual, cuja utilização se 
presume de grande antiguidade. 

Romano 
Faro/Sé e São Pedro 

CMP: folha 611 
Sem localização precisa 

 Não tem 

OP4 Quatro Águas 
CNS29365 

CA369 Arqueológico Naufrágio "Polperro" (1832) - Quatro Águas, Faro Contemporâneo 
Faro/Sé e São Pedro 

CMP: folha 611 
Sem localização precisa 

 Não tem 

OP5 Marinhas da Panasqueira 15683 Arqueológico Vestígios diversos 

Área de dispersão de materiais, nomeadamente tegulae e 
bordos cerâmicos. Observam-se nos sedimentos lodosos que 
formam o talude que serve de caminho entre os moinhos do 

Grelha e do Gordinho e o Moinho do Sobradinho. Estes 
sedimentos foram retirados do interior das marinhas contíguas 

ao talude. 

Romano 

Faro/Sé e São Pedro 
X 37° 1'17.65"N 
Y 7°56'49.04"W 
CMP: folha 611 

 

Distância à AID: 850 m 
Distância à AII: 220m Não tem 

OP6 Moinho do Sobradinho  Arqueológico Moinho de maré 
Referência bibliográfica a moinho de maré no local onde hoje 

se situa a plataforma de estacionamento de embarcações junto 
às marinhas da Panasqueira 

Moderno/conte
mporâneo 

Faro/Sé e São Pedro 
X 37° 1'15.80"N 
Y 7°56'43.71"W 
CMP: folha 611 

Distância à AID: 700m 
Distância à AII: 170m 

 
Não tem 

OP7 Moinho da Torrinha ou de João 
Galvão 

CNS 23762 Arqueológico Moinho de maré  
 

Moderno/Conte
mporâneo 

Faro/Sé e São Pedro 
X 37° 1'10.69"N 
Y 7°56'35.24"W 
CMP: folha 611 

Distância à AID: 450m 
Distância à AII: 80m 

 
Não tem 

OP8 Casa das Figuras IPA 2.824 Arquitetónico 
Arquitetura 

civil/Armazém 
Fachada setecentista de um edifício situado à entrada de Faro 

(estrada Lagos-Faro) conhecido por «Casa das Figuras» Século 18 

Faro/Sé e São Pedro 
X 37° 1'34.43"N 
Y 7°56'42.58"W 
CMP: folha 611 

Distância à AID:1.150m 
Distância à AII: 300m 

IIP – Decreto 
nº 95/78, DR, I 
Série, nº 210, 
de 12-09-1978 

OP9 Horta do Ourives IPA172 Arquitetónico Arquitetura civil/casa 
Conjunto da casa nobre, capela e antigas dependências 

agrícolas da Horta do Ourives Século 18 

Faro/Sé e São Pedro 
X 37° 1'34.11"N 
Y 7°56'38.56"W 
CMP: folha 611 

Distância à AID:1.100m 
Distância à AII: 280m 

CIP – Portaria 
nº 618/2013, 
DR, 2ª série, 

nº 182, de 20-
09-2013 

OP10 Horta do Ourives IPA172 Arquitetónico Conjunto Conjunto da casa nobre, capela e antigas dependências 
agrícolas da Horta do Ourives 

Século 18 

Faro/Sé e São Pedro 
X 37° 1'34.11"N 
Y 7°56'38.56"W 
CMP: folha 611 

Distância à AID:1.100m 
Distância à AII: 280m 

CIP – Portaria 
nº 618/2013, 
DR, 2ª série, 

nº 182, de 20-
09-2013 

OP11 Arco da Vila IPA00002811 Arquitetónico Arquitetura civil/Arco 

Arco semi-circular, ladeado por duas colunas jónicas, cimalha 
corrida e um nicho com a estátua de São Tomás de Aquino. 

Está inscrito numa fachada, entre pilastras, coroadas por 
urnas, rematadas por balaústres e por um campanário coroado 

por um frontão triangular, sobre um relógio no eixo do arco. 

Século 19 

Faro/Sé e São Pedro 
X 37° 0'53.06"N 
Y 7°56'5.68"W 
CMP: folha 611 

Distância à AID: 1900m 
Distância à AII: 190m 

MN - Decreto 
de 16-06-

1910, DG, n.º 
136, de 23-06-

1910 
ZEP - 

Proposta de 
15-11-2010 da 

DRC do 
Algarve para 



III.84 

 

 
 

O_1632_00_RECAPE_Anx-III_VOL-4_(arqueo)_0.docx ABR-2016 

Nº OP DESIGNAÇÃO TOPONÍMICA REF. CATEGORIA PATRIMONIAL TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIA ÁS AI PROTEÇÃO 
alargamento 
da ZEP do 
Património 

Classificado 
do Núcleo 

Histórico de 
Faro Vila 
Adentro 

OP12 

Fortaleza de Faro, incluindo 
todo o conjunto de elementos 

ainda existentes das 
muralhas/Muralhas de Faro 

IPA00001316 Arquitetónico 
Arquitetura 

militar/Fortaleza 

Cortina de muralhas com adarve, ameadas em alguns troços, 
pontuadas por várias torres de secção quadrangular, 

rectangular e semicircular, sendo algumas destas 
polifacetadas na metade superior. Conservam-se ainda três 

portas de acesso à área intra-muros, implantadas nos 
extremos dos antigos eixos viários romanos, cardium e 

decumanus, sendo o extremo S. o espaço onde se erguia o 
antigo castelo e alcáçova. Porta N. composta por um corredor 

com abóbada de canhão, com uma porta em arco em ferradura 
do século 11 no alçado lateral O., apontando para uma antiga 

disposição em cotovelo da primitiva entrada. Porta E. 
defendida por duas torres barbacãs do século 12 unidas à 

muralha por dois arcos, um destes entaipado pela edificação 
de uma pequena ermida setecentista. Porta O., de modestas 
dimensões, aberta no século 17, apresenta uma configuração 
rectangular com os cantos superiores arredondados. Revelim 
segundo a tipologia Vauban situado a S., de planta trapezoidal 

e dotado de canhoeiras.  

Medieval 

Faro/Sé e São Pedro 
X 37° 0'49.01"N 
Y 7°56'9.85"W 
CMP: folha 611 

Distância à AID: 80m 
Distância à AII: 70m 

IIP - Decreto 
n.º 45/93, DR, 
I Série-B, n.º 

280, de 30-11-
1993 
ZEP - 

Proposta de 
15-11-2010 da 

DRC do 
Algarve para 
alargamento 
da ZEP do 
Património 

Classificado 
do Núcleo 

Histórico de 
Faro Vila 
Adentro 

OP13 Muralha seiscentista de Faro 
(troços) 

IPA00004493 Arquitetónico Arquitetura 
militar/cerca 

Fortaleza com cinco baluartes e dois meios baluartes, 
circundados exteriormente por valas, que envolviam a cidade 

de mar a mar. 
Século 17 

Faro/Sé e São Pedro 
X 37° 0'40.75"N 
Y 7°56'2.02"W 
CMP: folha 611 

Distância à AID: 360m 
Distância à AII: 350m 

IIP - Decreto 
n.º 67/97, DR, 
I Série-B, n.º 

301, de 31-12-
1997 

OP14 Palacete Belmarço IPA00004551 Arquitetónico Arquitetura 
civil/Palácio 

Palacete revivalista, de planta retangular, com dois pisos, de 
características burguesas e ecléticas, ressaltando a 

exuberância das fachadas, a principal parcialmente revestida 
de cantaria e a diversidade das molduras dos vãos. No interior, 

apurada decoração conjugando motivos revivalistas com 
elementos Arte Nova. 

Século 20 

Faro/Sé e São Pedro 
X 37° 0'50.58"N 
Y 7°55'58.28"W 
CMP: folha 611 

Distância à AID: 360m 
Distância à AII: 350m 

MIP - Portaria 
n.º 230/2013, 
DR, 2.ª série, 
n.º 72, de 12-

04-2013 
ZEP - 

Proposta de 5-
12-2007 da 

DRC do 
Algarve para 
uma ZEP do 

Núcleo 
Histórico de 

Faro, 
abrangendo 
este imóvel 

parcialmente 

OP15 
Sé Catedral de Faro/Igreja de 

Santa Maria 
IPA00001289 Arquitetónico 

Arquitetura 
religiosa/templo 

Arquitectura religiosa, gótica, maneirista, barroca. Igreja 
erguida sobre as possíveis ruínas de uma mesquita, de um 

templo cristão da alta idade média e de um templo romano (no 
largo da Sé foi encontrado o antigo fórum romano e na capela 

de São Domingos foi encontrada recentemente uma arca 
tumulária medieval) 

Século 15 

Faro/Sé e São Pedro 
X 37° 0'48.09"N 
Y 7°56'4.91"W 
CMP: folha 611 

Distância à AID: 165m 
Distância à AII: 155m 

IIP - Decreto 
n.º 40 361, 
DG, I Série, 

n.º 228, de 20-
10-1955 
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Nº OP DESIGNAÇÃO TOPONÍMICA REF. CATEGORIA PATRIMONIAL TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIA ÁS AI PROTEÇÃO 
ZEP - 

Proposta de 
15-11-2010 da 

DRC do 
Algarve para 
alargamento 
da ZEP do 
Património 

Classificado 
do Núcleo 

Histórico de 
Faro Vila 
Adentro 

OP16 
Convento de Nossa Senhora da 

Assunção/Museu Municipal 
Infante D. Henrique 

IPA00004058 Arquitetónico Arquitetura 
religiosa/convento 

Arquitetura religiosa, renascentista, maneirista. Convento 
feminino de planta composta por quatro alas em torno de um 
claustro de planta quadrangular, abrindo-se para este várias 

dependências de planta retangular ou quadrangular, 
correspondendo a ala poente à igreja, de planta retangular, 
uma só nave, capela-mor de planta quadrada e dois coros. 

Século 16 

Faro/Sé e São Pedro 
X 37° 0'46.43"N 
Y 7°56'1.94"W 
CMP: folha 611 

Distância à AID: 250m 
Distância à AII: 240m 

MN - Decreto 
n.º 37 077, 
DG, I Série, 

n.º 228, de 29-
09-1948 
ZEP - 

Proposta de 
15-11-2010 da 

DRC do 
Algarve para 
alargamento 
da ZEP do 
Património 

Classificado 
do Núcleo 

Histórico de 
Faro Vila 
Adentro 

OP17 
Central Elétrica/Quartel dos 

Bombeiros/Centro de Ciência 
Viva 

IPA.00023010 Arquitetónico Edifício 

Arquitetura civil, eclética. Antiga Central Eléctrica adaptada a 
museu de ciência, de planta irregular articulando vários 

volumes, entre estes uma casa de habitação e um espaço de 
planta rectangular com pé-direito elevado de semblante fabril. 
Nos vários alçados exteriores rasgam-se vários janelões com 

verga curva. 

Século 20 

Faro/Sé e São Pedro 

X 37° 0'48.20"N 
Y 7°56'10.34"W 
CMP: folha 611 

Distância à AID: 55m 
Distância à AII: 45m 

Incluído na 
Zona de 

Proteção da 
Fortaleza de 

Faro 

OP18 
 

Quartel de remadores e Posto 
de Pescado de Faro/ Loja da 

Agricultura 
IPA.00025873 Arquitetónico Edifício 

Arquitetura civil contemporânea para serviço público de 
controle aduaneiro, adaptada a equipamento comercia Século 20 

Faro/Sé e São Pedro 

X 37° 0'48.94"N 
Y 7°56'9.46"W 
CMP: folha 611 

Distância à AID 70m 
Distância à AII: 60m 

Incluído na 
Zona de 

Proteção da 
Fortaleza de 

Faro 

OP19 Edifício do Ginásio Clube Naval IPA.00025921 Arquitetónico Edifício 
Arquitetura desportiva, contemporânea. Ginásio e clube para 

prática desportiva e recreativa náutica. Século 20 

Faro/Sé e São Pedro 

X 37° 0'53.97"N 
Y 7°56'13.50"W 
CMP: folha 611 

Distância à AID: 15m 
Distância à AII: 5m Não tem 

OP20 
Edifício da Capitania do porto 

de Faro/Museu Marítimo 
Ramalho Ortigão 

IPA00022299 Arquitetónico Edifício 

Arquitetura de segurança, modernista. Edifício exemplar da 
arquitetura da década de 50 do século 20, onde são testadas 
as potencialidades do betão armado segundo uma estética 

corbusiana, escola que se começava a afirmar em Portugal na 
década em questão, contrapondo com a frieza e rigor da 

arquitetura do Estado Novo. 

Século 20 

Faro/Sé e São Pedro 

X 37° 0'58.92"N 
Y 7°56'15.38"W CMP: 

folha 611 

Distância à AID: 30m 
Distância à AII: 20m 

Não tem 
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Quadro 12 – Ocorrências Patrimoniais na área do projeto 

 

Nº OP 
DESIGNAÇÃO 
TOPONÍMICA 

REF. 
CATEGORIA 

PATRIMONIAL 
TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CRONOLOGIA IMAGENS LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIAS ÀS AI PROTEÇÃO 

OP 1 Ilhote da Ribeira 
1 

 Arqueológico 
Achados em 
mancha de 
dispersão 

No local observa-se uma área de dispersão de 
fragmentos de ânforas de época romana. Os lodos 
encontram-se cobertos por grande quantidade de 

fragmentos. 

Romano 

 

Faro/Sé e São Pedro 
X 7°56'19.37"W 
Y 37° 0'47.44"N 
CMP: folha 611 

Em parte dentro das 
AID e AII 

 
Não tem 

OP 2 
Ilhote da Ribeira 

2  Arqueológico 
Estrutura em 

madeira (casco?) 

Estrutura (?) em madeira onde são visíveis 4 
elementos que afloram na superfície lodosa.  Poderá, 

eventualmente, corresponder a um casco. 
Não determinado 

 

Faro/Sé e São Pedro 
X 7°56'14.14"W 
Y 37° 0'47.30"N 
CMP: folha 611 

Distância à AID: 30m 
Distância à AII: 20m 

 
Não tem 
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7.1 - Lacunas no conhecimento: 
 
 
O estudo elaborado teve um caráter exaustivo quer no que diz respeito a compilação de 
informação quer no desenvolvimento do trabalho de campo.  
 
 
Nesta última vertente algumas limitações foram descritas no capítulo relativo ao trabalho de 
campo: 
 

- Algumas áreas não puderam ser observadas de forma direta. Estão neste caso as 
duas áreas propostas para a instalação dos estaleiros, algumas áreas da zona 
intertidal e algumas zonas do canal de acordo com a cartografia apresentada. Na 
zona intertidal a limitação foi mitigada pela boa visibilidade dos terrenos expostos 
em período de baixa-mar. 

 
- A utilização de detetor de metais revelou-se pouco eficaz dada a presença de todo 

o tipo de detritos nomeadamente a profusão de poitas de amarração ao longo do 
canal.  

 
 
Com exceção para os terrenos que se encontram vedados, as restantes limitações 
apresentadas não decorrem de condições particulares dos dias em que foi realizado o 
trabalho de campo mas das características da área em estudo. 
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8 - AVALIAÇÃO DE IMPACTES 
 
 
8.1 - Metodologia e critérios 
 
8.1.1 - Critérios para identificação de Valor patrimonial 
 
 
Na identificação do valor patrimonial das ocorrências adotou-se e adaptou-se o sistema 
definido por Mascarenhas et alli (1986) e Albergaria (2001) onde se considera uma 
valoração a partir de valores ponderados atribuídos.  
 
 
Consideraram-se seis categorias: grau de conservação, raridade, valor científico, valor 
histórico, valor simbólico e valor turístico.  
 

Quadro 13 - Conjunto das Categorias consideradas no Valor Patrimonial e respetiva 
ponderação 

Valor da Conservação 3 

Valor da Raridade 4 

Valor Científico 7 

Valor Histórico  5 

Valor Simbólico 5 

Valor Turístico 6 

 
Quadro 14 - Descritores do Valor da Conservação e Respetivo Valor Numérico 

Bom 5 

Regular 2 

Mau 1 

Desconhecido Nulo 

 
Quadro 15 - Descritores do Valor da Raridade e Respetivo Valor Numérico 

Único 5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

 
Quadro 16 - Descritores do Valor Científico e Respetivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 
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Quadro 17 - Descritores do Valor Histórico e Respetivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

 
Quadro 18 - Descritores do Valor Simbólico e Respetivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

	
Quadro 19 - Descritores do Valor Turístico e Respetivo Valor Numérico 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Nulo 0 

 
 
 
 
Conforme o Valor Patrimonial obtido, cada incidência patrimonial é atribuível um 
Significado de Valor Patrimonial de Reduzido, Moderado ou Elevado. 
	
	
	

Quadro 20 - Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial 

Valor Patrimonial Significado 

≥17 <25 Elevado 

≥8<17 Moderado 

 <8 Reduzido 
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8.1.2 - Critérios de Avaliação de Impactes 
 
 

Quadro 21 – Critérios Utilizados para a Classificação de Impactes 
 

Critérios de Classificação Escala 
Valor 

(para o cálculo da 
Significância do Impacte) 

Sentido Positivo ou negativo Não aplicável 

Efeito Direto, indireto Não aplicável 

Probabilidade de Ocorrência 
Improvável / Pouco provável 
Provável 
Certa 

1 
2 
3 

Duração 
Temporário 
Permanente 

1 
2 

Frequência 
Raro 
Ocasional/Sazonal 
Diário 

1 
2 
3 

Reversibilidade 
Reversível 
Parcialmente reversível 
Irreversível 

1 
2 
3 

Magnitude 
Reduzida 
Moderada 
Elevada 

1 
3 
5 

Valor do recurso afetado e 
/ou sensibilidade ambiental 
da área do impacte 

Reduzido 
Moderado 
Elevado 

1 
3 
5 

Escala 
Confinado à instalação 
Não confinado mas localizado 
Não confinado 

1 
2 
3 

Capacidade de minimização 
ou compensação 

Minimizável e/ou compensável 
Não minimizável nem 
compensável 

1 
2 

 
 
A classificação quanto à significância dos impactes ambientais será obtida a partir da 
soma dos valores atribuídos aos critérios de avaliação considerados, sendo: 
 

 - Muito significativos se a pontuação ultrapassar os 21 valores; 

 - Significativos se a pontuação for superior a 17 e igual ou inferior a 21 valores; 

- Não significativos se a pontuação for inferior ou igual a 17 valores. 

 
 



III.92 

 

 
 

O_1632_00_RECAPE_Anx-III_VOL-4_(arqueo)_0.docx ABR-2016 

8.1.3 - Avaliação de impactes 
 
 
Na identificação e avaliação de impactes consideraram-se dois tipos de ocorrências. 
Aquelas que foram detetadas e registadas no terreno, dentro das áreas de incidência direta 
ou indireta do projeto, como é o caso do conjunto de fragmentos de ânforas e as madeiras 
que afloram nos sedimentos, e aquelas que apenas se registam como probabilidade de 
virem a ocorrer como é o caso de elementos náuticos eventualmente presentes nos 
sedimentos. Neste último caso, a magnitude do impacte e o valor do recurso são 
desconhecidos.  
 
 
Na identificação do valor patrimonial das ocorrências tivemos em conta, relativamente à 
área de dispersão de fragmentos de ânforas tratar-se de uma vasta área onde ocorre 
material coerente correspondendo a vestígios datados do período romano que espelham 
uma realidade não estudada até ao presente.   No caso da presença de madeira tivemos em 
conta o facto dos setores expostos indiciarem um bom estado de conservação assim como 
o facto de se posicionarem, estratigraficamente, sob a camada de dispersão de material do 
período romano (embora atendendo às características dinâmicas da zona sedimentar em 
que se insere). 
 
 
Nestas condições, considerou-se que, durante a implementação do presente projeto, as 
ações de dragagem e construção das infraestruturas do futuro porto produzirão um impacte 
Negativo sobre os vestígios de época romana (OP1), destruindo de forma Permanente e 
Irreversível uma parte significativa da área de dispersão de fragmentos anfóricos. Dado o 
valor Moderado da ocorrência, considerou-se este impacto com sendo Significativo.  
 
 
Considerou-se que as ações de dragagem poderão ter um impacte Negativo e Indireto nos 
vestígios de embarcações (OP2) por poderem levar a algum movimento sedimentar na 
envolvente. No entanto considerou-se ser este impacte Improvável com uma magnitude 
Reduzida.  
 
 
Apesar de não ter sido identificada presença de património no fundo do canal não nos é 
possível garantir a sua ausência dada a utilização humana, ao longo do tempo, da área 
onde hoje se localiza o projeto. Em consequência, considerou-se o seu impacte Negativo 
de Não Significativo a Significativo consoante a magnitude da afetação e o valor 
patrimonial dos eventuais vestígios.  
 
 
Na fase de exploração considerou-se poderem as ondas de esteira produzir um impacte 
Negativo sobre as ocorrências patrimoniais em presença (OP1 e OP2). Considerou-se que 
relativamente a OP1 a incidência é Provável e terá uma magnitude Moderada levando a 
um impacte Significativo. Relativamente a OP2 considera-se uma magnitude Reduzida e 
um impacte Não Significativo. 
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Considera-se que todos os impactes identificados são Minimizáveis pelo que as 
correspondentes medidas mitigadoras são apresentadas no respetivo capítulo deste estudo. 
 

Quadro 22 - Valoração das ocorrências patrimoniais 
 

Nº da 
ocorrência 

Conservação Raridade
Valor 

científico 
Valor 

histórico
Valor 

simbólico 
Valor 

turístico 
Valor 

patrimonial

OP 1 2*3=6 4*4=16 2*7=14 5*5=25 0 1*6=6 
M 

(11,17) 

OP 2 1*3=3 4*4=16 2*7”14 5*5=25 0 1*6=6 
M  

(10,67) 

Outro em 
potencial 

ind Ind. ind ind Ind. Ind. R a E 
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Quadro 23 – Síntese de Impactes no Património na Fase de Construção 
 

Incidência Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade Probabilidade 
de Ocorrência 

Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área do 
Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Afetação da OP1 pelas ações 
de dragagem e construção de 

infraestruturas 
- Direto 

Elevada 
(5) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Certa 
(3) 

Raro 
(1) 

Moderado 
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável 
(1) 

S 
(19) 

Afetação da OP2 pelas ações 
de dragagem 

- Indireto 
Reduzida 

(1) 
Permanente 

(2) 
Irreversível 

(3) 
Improvável 

(1) 
Raro 
(1) 

Moderado 
(3) 

Confinado 
(1) 

Minimizável 
(1) 

NS 
(13) 

Afetação de eventual 
património oculto nos 

sedimentos do fundo da lagoa 
pelas ações de dragagem 

- Direto 
Reduzida a 

Elevada 
(1a5) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Improvável 
(1) 

Raro 
(1) 

Reduzido a Elevado 
(1 a 5) 

Confinado 
(1) 

Minimizável e/ou 
Compensável a 
Não Minimizável 

nem 
Compensável 

(1 a 2) 

NS a S 
(11 a 20) 

 

Quadro 24 – Síntese de Impactes no Património na Fase de Exploração 
 

Incidência Natureza Efeito Magnitude Duração Reversibilidade 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Frequência 

Valor do Recurso 
Afetado e/ou 
Sensibilidade 

Ambiental da Área 
do Impacte 

Escala 
Capacidade de 
Minimização ou 
Compensação 

Significância 

Afetação da OP1 pela ação 
das ondas de esteira 

- Direto 
Moderada 

(3) 
Permanente 

(2) 
Irreversível 

(3) 
Provável 

(2) 

Ocasional/
Sazonal 

(2) 

Moderado 
(3) 

Não confinado 
mas 

localizado 
(2) 

Minimizável 
(1) 

S 
(18) 

Afetação da OP2 pela ação 
das ondas de esteira - Direto 

Reduzida 
(1) 

Permanente 
(2) 

Irreversível 
(3) 

Provável 
(2) 

 

Ocasional/
Sazonal 

(2) 

Moderado 
(3) 

Não 
Confinado 

mas 
localizado 

(2) 

Minimizável 
(1) 

NS 
(16) 
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9 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
 
 
Dado o potencial que apresentam os sedimentos na área de projeto e em cumprimento da 
Circular da DGPC com os Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico 
em Estudos de Impacte Ambiental, preconiza-se, como Medida de Minimização de 
carácter geral, o acompanhamento arqueológico da obra. Este deverá ser sempre 
efetivo, continuado e direto em todas as mobilizações de solo. Na circunstância da obra se 
desenvolver em mais do que uma frente em simultâneo, deve garantir-se a presença de um 
arqueólogo por frente de obra.  
 
 
Preconiza-se ainda, as seguintes medidas de caráter específico: 
 

 Em fase anterior à obra: 
 
1. Realização de datação por radiocarbono das madeiras que compõe a ocorrência 

OP2 (pontos 1, 2, 3 e 15) a fim de se tomar uma decisão sobre as medidas a 
promover no futuro.  

 
2. Registo arqueológico e estudo com levantamento de pormenor da Ocorrência 

OP1 contemplando escavação integral da área no interior da área a afetar 
diretamente pelo projeto a fim de promover o registo dos contextos a destruir e 
tomar uma decisão sobre as medidas a promover no futuro.  
 
 

 Em fase de obra 
 
1. Sinalização e proteção da ocorrência OP2 com materialização de uma área de 

resguardo de 20 m em torno dos limites exteriores da mesma caso a datação por 
radiocarbono confirme a antiguidade e importância dos vestígios.  

 
2. Sinalização e proteção da área de dispersão de materiais anfóricos (ocorrência 

OP1) fora da área de incidência direta do projeto de forma a que não seja afetada 
pelas ações de dragagem e construção do porto. 
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10 - CONCLUSÃO  
 
 
O presente estudo deu cumprimento às medidas expressas na DIA a implementar em fase 
de RECAPE. 
 
 
A metodologia expressa no referido documento foi adaptada à realidade dos terrenos em 
presença pelo que o Plano de Trabalhos, anexo ao Pedido de Autorização para Trabalhos 
Arqueológicos, espelhava já as necessárias adaptações. 
 
 
Foi realizada a prospeção integral e sistemática das áreas de afetação do projeto com 
exceção para as áreas de depósito de dragados as quais não se encontram definidas à data 
de elaboração deste estudo. 
 
 
Foram realizadas sondagens no sentido de uma melhor caracterização dos vestígios 
detetados.  
 
 
Dada a existência de elevado número de poitas no fundo do canal e de embarcações 
fundeadas, optou-se pela utilização do detetor de metais e não dos meios geofísicos. Não 
obstante, e mesmo restringindo o uso do aparelho a setores aparentemente menos 
perturbados pela presença de detritos, não se obteve um funcionamento regular do 
aparelho. Este resultado não decorre de condições específicas do momento em que o 
estudo foi desenvolvido mas sim das condições da área de estudo. 
 
 
Com o presente estudo conclui-se que, nas áreas a afetar pelo projeto, não existe 
património classificado. De igual modo não se identificaram valores patrimoniais na área 
terrestre que possam vir a ser afetados. Na zona intertidal foram identificadas as duas 
ocorrências patrimoniais designadas por OP1 e OP2. A primeira com localização, em parte, 
no interior da Área de Incidência Direta do Projeto e a segunda com localização muito 
próxima da Área de Incidência Indireta do Projeto. 
 
 
Sobre ambas incidiu a avaliação de impactes indicando-se as respetivas medidas a 
implementar em fases de construção e exploração. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1 - Cartografia (ver em: Volume 5 – Peças Desenhadas) 

Desenho 4 – Património na envolvente - Carta Síntese 

Desenho 5 – Património na envolvente - Carta Síntese e Náutica 

Desenho 6 – Localização de Madeiras 

Desenho 7 – Sondagens em OP2 

Desenho 8 – Sondagens em OP1 
 
 
 
Anexo 2 - Fichas de Sítio/Trabalho Arqueológico 

Ficha 1 - Conjunto de madeiras (casco?) 

Ficha 2 - Manchas de dispersão de ânforas 
 
 
 
Anexo 3 – Contactos institucionais (ver em: Volume 4 - Anexo V – Correspondência trocada 
com as entidades contactadas com competência na apreciação do projeto) 
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ANEXO 2 - Fichas de Sítio/Trabalho Arqueológico 
 

Ficha 1 - Conjunto de madeiras (casco?) 

 

Ficha 2 - Manchas de dispersão de ânforas 
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Ficha de Sítio/Trabalho Arqueológico 

(para acompanhar o relatório) 

Sítio Arqueológico

Designação 

Distrito   Concelho 

Freguesia    Lugar  

C.M.P. 1:25.000 folha n.º   Altitude (m) 

Coordenada X  Coordenada Y 

Tipo de sítio * 

Período cronológico * 

Descrição do sítio (15 linhas) 

Bibliografia

Proprietários 

Classificação * 

Decreto 

Estado de conservação *  Uso do solo * 

Ameaças *  Protecção/Vigilância * 

Conjunto de madeiras (casco?)

Faro Faro

União de freguesias Sé e São Pedro Doca de Faro (Lado exterior)

611 0

7°56'14.14"W 37° 0'47.30"N

Casco?

Indeterminado

No local identificaram-se um conjunto de madeiras, que afloravam na superfície dos
sedimentos, com distâncias entre si entre o 1,5 m e os 9,5 m e poderão corresponder a
cavernas de embarcação. Uma primeira analise não permite compreender se são da
mesma estruturas. A área é caracterizada por fundos que variam entre lodos e areias.

Capotania do porto de Faro

Marisqueio

Humana Não
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Acessos 

Descrição do Espólio 

Local de depósito 

Trabalho Arqueológico Anual

Arqueólogo responsável 

Tipo de trabalho * 

Datas: de início  de fim  duração (em dias) 

Projecto de Investigação 

Objectivos (10 linhas)  

Resultados (15 linhas) 

Acessivel apenas em maré vazia, desde a atual ponte que dá acesso ao cais flutuante para o embarque e
desembarque das embarcações, frente à Capitania do Porto de Faro. Depois caminha-se no sentido sul,
junto ao paredão que serve de suporte para a linha de caminho-de-ferro, até à entrada da marina.
Deste ponto, caminha-se no sentido oeste ao longo da margem seguindo o canal no sentido norte.

Conjunto de quatro elementos de madeira que afloravam na superfície dos sedimentos.

IAS, Lda. R. Álvaro de Campos, 94, 2º A 2785-339 São Domingos de Rana
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Ficha de Sítio/Trabalho Arqueológico 

(para acompanhar o relatório) 

Sítio Arqueológico

Designação 

Distrito   Concelho 

Freguesia    Lugar  

C.M.P. 1:25.000 folha n.º   Altitude (m) 

Coordenada X  Coordenada Y 

Tipo de sítio * 

Período cronológico * 

Descrição do sítio (15 linhas) 

Bibliografia

Proprietários 

Classificação * 

Decreto 

Estado de conservação *  Uso do solo * 

Ameaças *  Protecção/Vigilância * 

Manchas de dispersão de ânforas

Faro Faro

União de freguesias Sé e São Pedro Doca de Faro (Lado exterior)

611 0

7°56'19.37"W 37° 0'47.44"N

Mancha de dispersão

Romano

Identificação de duas grandes manchas de dispersão de material cerâmico,
exclusivamente, ânforas. Os fragmentos cerâmicos, em abundante quantidade numa
área de cerca de 200m x 60m correspondem a fragmentos de ânforas de época romana.
Foram recolhidos bordos, fundos, asas e fragmentos de bojo, de forma a ser possível
uma caracterização do conjunto. No extremo a sul de uma mancha, foi identificado um
conjunto de madeiras, o qual não se compreende se está em conexão entre si ou se está
relacionado com os materiais anfóricos, que o sobrepõem. A area é caracterizada por
fundos que variam entre lodos e areias.

Capitania do porto de Faro

Sem classificação

Mariscadores

Humana Sem proteção
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Acessos 

Descrição do Espólio 

Local de depósito 

Trabalho Arqueológico Anual

Arqueólogo responsável 

Tipo de trabalho * 

Datas: de início  de fim  duração (em dias) 

Projecto de Investigação 

Objectivos (10 linhas)  

Resultados (15 linhas) 

Acessivel apenas em maré vazia, desde a atual ponte que dá acesso ao cais flutuante para o embarque e desembarque
das embarcações, frente à Capitania do Porto de Faro. Depois caminha-se no sentido sul, junto ao paredão que serve de
suporte para a linha de caminho-de-ferro, até à entrada da marina. Deste ponto, caminha-se no sentido oeste ao longo da
para a zona do canal onde confluem as águas que entram para a marina e para o canal que segue no sentido norte.

Conjunto de espólio ânforico do período romano, com uma larga diacronia estando
representadas produções do século I ao século V.

IAS, Lda. R. Álvaro de Campos, 94, 2º A, 2785-339 São Domingos de Rana
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Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
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IV.1

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE 
CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

(Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março) 
 
 
 
1 - ENQUADRAMENTO 
 
O Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de 
junho, estabelece o regime jurídico específico a que está sujeita a gestão de resíduos 
resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas, designados resíduos de 
construção e demolição (RCD), bem como a sua prevenção. 
 
Neste âmbito está previsto que nas empreitadas e concessões de obras públicas, o projeto 
de execução seja acompanhado de um Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG), o 
qual assegura o cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD e das demais normas 
respectivamente aplicáveis constantes do mencionado decreto-lei bem como no Decreto-Lei 
n.º 178/2006, de 5 de Setembro, que aprova o regime geral da gestão de resíduos, alterado 
pelo Decreto-Lei 173/2008, de 26 de junho, as Lei 64-A/2008, de 31 de dezembro e 82-
D/2014, de 31 de dezembro, e os Decretos-Leis 183/2009, de 10 de agosto, 73/2011, de 17 
de junho, 127/2013, de 30 de agosto, e 75/2015, de 11 de maio. 
 
O presente Plano foi elaborado com base no Decreto-Lei n.º 178/2006 e sequentes 
alterações, através da consulta do mapa de quantidades da empreitada e do estudo das 
atividades previstas. 
 
Importa ainda referir que o presente PPG-RCD dá resposta ao n.º 9 dos “Estudos e 
elementos a apresentar em sede de RECAPE” e ao n.º 4 dos “Planos e Programas de 
Monitorização”, constantes do anexo à DIA. Esta referência justifica-se na medida em que à 
data de emissão daquela DIA, dezembro de 2005, não tinha sido ainda publicado o DL 
46/2008 cujo âmbito se menciona no 1.º parágrafo do presente capítulo. 
 
 
 
2 - ÂMBITO DE APLICAÇÃO E INCUMBÊNCIAS 
 
O PPG-RCD é aplicável aos estaleiros e frentes de obra em todas as fases de execução da 
empreitada. É de cumprimento obrigatório por parte do empreiteiro geral e respectivos 
subempreiteiros envolvidos na empreitada, sendo o responsável máximo pelo seu 
cumprimento o Responsável designado pela Coordenação e Execução do Plano de 
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 
 
Incumbe ao empreiteiro ou ao Dono-da-Obra executar o PPG, assegurando, 
designadamente: 
 

 A promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na 
obra; 
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 A existência na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a 
gestão seletiva dos RCD; 

 
 A aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que 

tal não seja possível, o seu encaminhamento para operador licenciado de gestão de 
resíduos; 

 
 Que os RCD são mantidos em obra o mínimo tempo possível, sendo que, no caso 

de resíduos perigosos, esse período não pode ser superior a 3 meses. 
 
 
O plano de prevenção e gestão de RCD pode ser alterado pelo dono da obra na fase de 
execução, sob proposta do produtor de RCD, ou, no caso de empreitadas de concepção-
-construção, pelo adjudicatário com a autorização do dono da obra, desde que a alteração 
seja devidamente fundamentada. 
 
O PPG deve estar disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades 
competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra. 
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3 - PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (PPG - RCD) 
 

I. Dados gerais da entidade responsável pela obra 

a) Nome: DOCAPESCA, Portos e Lotas, S.A. 
b) Morada, Localidade, Código Postal, Freguesia, Concelho: Av. Brasília – Pedrouços, 1400-038 LISBOA 
c) Telefone: +351 213 936 100 Fax: +351 213 936 101 e Endereço electrónico: docapesca@docapesca.pt 
d) Número Identificação Pessoa Colectiva (NIPC): 500 086 826 
e) CAE Principal Rev3: CAE 03111 - Pesca marítima; CAE 35302 - Produção de gelo; CAE 93292 - Atividades dos portos de recreio (marinas) 

 

II. Dados gerais da obra 

a) Tipo de obra: Construção de um porto de recreio 
b) Código do CPV:  
c) Nº de processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA): 1385 
d) Identificação do local de implantação: Concelho de Faro, freguesia de Montenegro e União de Freguesias de Faro (S. Pedro e Sé), junto da 

atual Doca de Faro 
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III. Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 

1. Caracterização da obra 

a) Caracterização sumária da obra a efectuar: A obra consiste na construção de um Porto de Recreio envolvendo plataforma terrestre e planos de 
água com áreas da ordem de 2,8 e 2,6 ha, assim como capacidade de estacionamento em flutuação para cerca de 280 embarcações com 
comprimentos até 12 m. A intervenção compreende: 

 Dragagens e escavações; 
 Remoção de enrocamentos da retenção marginal; 
 Demolição de passadiço; 
 Execução de colunas de brita; 
 Construções em betão (maciços de apoio, bloco de coroamento, aduelas, superstrutura, muros ala, lajetas); 
 Execução de aterro; 
 Colocação de quebra-mares e passadiços flutuantes, guiados por estacas metálicas; 
 Instalação de farolins e boias para assinalamento marítimo; 
 Trabalhos de pavimentação; 
 Colocação de redes de abastecimento de água, drenagem pluvial e drenagem residual doméstica; 
 Instalação de rede e equipamentos eléctricos e de telecomunicações; 
 Colocação de iluminação viária; 
 Colocação de vedação; 
 Instalação de sistemas de sinalização horizontal, constituídos por marcas no pavimento, e vertical, constituídos por sinais de código; 
 Integração paisagística. 
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III. Resíduos de Construção e Demolição (RCD) (continuação)

1. Caracterização da obra 

 
b) Descrição sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os princípios referidos no art.º 2º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de 

março: 

 Trabalhos preparatórios, remoções, demolições e desmatação – Qualquer obstáculo, elemento construído ou instalado que seja necessário 
remover ou demolir deverá o mesmo ser reutilizado e na impossibilidade de tal, encaminhado, em função da sua tipologia, para reciclagem ou 
valorização em destino adequado e autorizado, com conhecimento prévio da fiscalização e Dono da Obra. 

 Dragagens e escavações - Os sedimentos, solos e rochas resultantes das dragagens e escavações deverão ser reutilizados na própria obra, caso 
tal não seja possível deverão os sedimentos e solos de natureza arenosa ser reutilizados como material a disponibilizar para o trânsito litoral. 

 Construções em betão - Os resíduos resultantes das obras de construção civil deverão ser segregados segundo a sua tipologia e devidamente 
encaminhados para valorização. 

 Execução das colunas de brita – Após execução desta tarefa por via terrestre, as áreas da camada de material de aterro usada como plataforma de 
trabalho e que estejam contaminadas por hidrocarbonetos ou lubrificantes serão removidas e encaminhadas para operador licenciado de gestão de 
resíduos.      

 Pavimentação – Os resíduos resultantes das obras de pavimentação deverão ser segregados segundo a sua tipologia e devidamente 
encaminhados para valorização. 

 Instalação de redes técnicas e da vegetação e, colocação de sinalização e da vedação - os resíduos resultantes destes trabalhos deverão ser 
segregados segundo a sua tipologia e devidamente encaminhados para valorização. 

 Desmobilização e desmontagem do estaleiro – Durante a desmontagem do estaleiro todos os resíduos produzidos, bem como os resíduos 
sobrantes da obra e acumulados no estaleiro, deverão ser segregados segundo a sua tipologia e devidamente encaminhados para valorização. 
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2. Incorporação de reciclados 

a) Metodologia para a incorporação de reciclados de RCD: Nas zonas a pavimentar e de aterro deverão preferencialmente incorporar-se 
materiais reciclados de RCD provenientes desta ou de outras obras, nos termos das especificações técnicas aplicáveis ou, na sua ausência, ao 
abrigo do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, e, neste último caso, referente a reciclados com especificação LNEC, a 
metodologia deverá ser descrita em obra. 

b) Reciclados de RCD integrados na obra: poderão ser integrados na obra RCD reciclados provenientes desta ou de outras obras, aplicados em 
agregados britados de granulometria extensa em camadas de sub-base dos pavimentos, bem como reciclados sob a forma de brita ou ToT, nos 
termos das especificações técnicas aplicáveis. 

Identificação dos reciclados 
Quantidade integrada na obra  

(m³) 
Quantidade integrada relativamente ao total de materiais 

usados (%) 

(completar em obra caso se proceda à 
aplicação de reciclados de RCD) 

(a preencher em obra) (a preencher em obra) 

(completar em obra caso se proceda à 
aplicação de reciclados de RCD) 

(a preencher em obra) (a preencher em obra) 

Valor total (a preencher em obra) (a preencher em obra) 
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3. Prevenção de resíduos 

a) Metodologia de prevenção de RCD: O empreiteiro deverá contribuir activamente para a prevenção de resíduos através da adopção das seguintes 
medidas: 
- Utilização de embalagens reutilizáveis; 
- Utilização de sistemas de devolução de materiais e produtos químicos por utilizar, como por exemplo tintas e vernizes e respectivas latas; 
- Estimativa rigorosa da quantidade de materiais envolvidos na obra, de forma a evitar excesso de material sobrante; 
- Armazenamento adequado, na obra, de materiais e produtos de construção sensíveis às condições climatéricas; 
- Evitar excedentes através do consumo total e optimizado de materiais; 
- Promover a reutilização dos materiais provenientes das escavações e dragagem e das demolições e remoções, nos termos das especificações 
técnicas aplicáveis. 

b) Materiais a reutilizar em obra: Solo/sedimento dragado com origem nas dragagens da obra sob a forma de solo/sedimento (não contaminado), 
enrocamentos de 2 a 5 kN removidos da retenção marginal existente, e enrocamento ToT removidos da retenção marginal existente, nos termos das 
especificações técnicas aplicáveis, ao abrigo do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. 

Identificação dos materiais Quantidade a reutilizar (m³) 
Quantidade a reutilizar relativamente ao total de materiais usados 

(%) 

Solos/sedimento dragado (com origem nas 
dragagem desta obra) 

37.145 15,3 

Enrocamentos de 2 a 5 kN 812 12 

Enrocamento ToT  271 0,3 

(completar em obra caso existam outros) (a preencher em obra) (a preencher em obra) 

Valor total (a preencher em obra) (a preencher em obra) 

Nota sobre volumes de dragagem e escavação de solos: 

- Volume total de solo/sedimento dragado: 205.300 m3 

- Volume de solo dragado/sedimento reaproveitado: 37.145 m3 

- Volume total de solo escavado: 609 m3 

- Volume de solo arenoso necessário fornecer/adquirir 36.367 m3 

- Volume total de solos sobrantes / resíduo (código LER - 17 05 04): 168.764 m3 = 392.189 ton.  

- Densidade do material dragado: 2,32 g/cm3 
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4. Acondicionamento e triagem 

a) Referência aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afecto à mesma: Com vista a uma adequada gestão dos 
resíduos produzidos na obra e ao seu armazenamento temporário, será criado no estaleiro uma zona dedicada à deposição selectiva de resíduos, coberta 
e equipada com big-bags e bidões metálicos devidamente identificados com o tipo de resíduo a depositar. Nas frentes de obra, serão ainda distribuídos 
pelas equipas de trabalho, big-bags de forma a separar na origem todos os resíduos, prevenir a sua mistura e contaminação, e potenciar a valorização dos 
mesmos aquando da transferência para os operadores de gestão de resíduos/destinos autorizados ou entidades responsáveis pelos sistemas de gestão 
de fluxos de resíduos. Os estaleiros serão ainda dotados de bacias de retenção para armazenar/acondicionar os produtos químicos, resíduos perigosos e 
outros materiais susceptíveis de formarem lixiviados e contaminar o solo e as águas lagunares. 

b) Caso a triagem não esteja prevista, apresentação da fundamentação para a sua impossibilidade: Os materiais que não seja possível reutilizar e 
que constituam RCD serão obrigatoriamente objecto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para 
reciclagem ou outras formas de valorização. Caso não possa ser efectuada a triagem dos RCD na obra ou em local afecto à mesma, a entidade 
executante é responsável pelo seu encaminhamento para operador de gestão licenciado para esse efeito. 
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5. Produção de RCD 

Código LER 1 
Quantidades 
produzidas 
(toneladas) 

Quantidade 
para 

reciclagem (%)

Operação de 
reciclagem 

Quantidade para 
valorização (%) 

Operação de 
valorização 

Quantidade para 
eliminação (%) 

Operação de 
eliminação 

02 01 03 
Resíduos de tecidos vegetais 

0,08 NA NA 0,00002 R1 NA NA 

15 01 01 
Embalagens de papel e cartão 

2 NA NA 0,00051 R13 NA NA 

15 01 02 
(Embalagens de plástico) 

0,1 NA NA 0,000026 R13 NA NA 

15 01 05 
Embalagens compósitas 

0,5 NA NA 0,000127 R13 NA NA 

17 01 01 
Betão 

2,7 NA NA 0,00069 R5 NA NA 

17 02 01 
Madeira 

2 NA NA 0,00051 R1 NA NA 

17 02 03 
Plástico 

0,05 NA NA 0,0000128 R5 NA NA 

17 03 02 
Misturas betuminosas não abrangidas 

em 17 03 01 
0,05 NA NA 0,000013 R5 NA NA 

17 04 05 
Ferro e aço  

5,257 NA NA 0,00134 R4 NA NA 

17 04 11 
Cabos 

0,005 NA NA 0,0000013 R4 NA NA 

17 05 04 
Solos e rochas 

392.189 NA NA 99,99611 R5 NA NA 

17 06 04 
(Materiais de isolamento) 

0,0005 NA NA 0,00000013 R13 NA NA 

17 09 04 
Mistura de resíduos de construção e 
demolição não abrangidos em 17 09 

01, 17 09 02 e 17 09 03 

2 NA NA 0,00051 R5 NA NA 

20 03 01 
(Outros resíduos urbanos e 

equiparados, incluindo misturas de 
resíduos) 

0,5 NA NA NA NA 0,00013 D1 

Total 392.204 - - 99,99987 - 0,00013 - 



 

 

O_1632_00_RECAPE_Anx-IV_VOL-4_ANEXOS_(PPG-RCD)_0.docx  ABR-2016 

IV.10

1 Código LER e operações de gestão de resíduos (reciclagem, valorização, eliminação) conforme Portaria nº 209/2004, de 3 de março, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que anexa a Lista Europeia de Resíduos (Anexo I), a lista de características de perigo atribuíveis aos resíduos (Anexo 
II), e a enumeração das operações de valorização e de eliminação de resíduos. 

NA – Não Aplicável 

Operação de valorização/eliminação de resíduos: 
R1 - Utilização principal como combustível ou outro meio de produção de energia. 

R4 - Reciclagem/recuperação de metais e de ligas; 

R5 - Reciclagem/recuperação de outros materiais inorgânicos; 

R13 – Acumulação de resíduos destinados a uma das operações enumeradas de R1 a R12 
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Admite-se que no decurso da empreitada de construção das Obras Marítimas do Porto de 
Recreio de Faro venham a ser produzidas cerca de 392.204 toneladas de RCD. 
 
No entanto, nesta fase de projecto, a lista de RCD apresentada é apenas de carácter 
indicativo, bem como as suas quantidades. A presente lista e respectivas quantidades terão 
que ser aferidas com maior rigor em fase de execução pelo adjudicatário da empreitada de 
construção. 
 
 
 
4 - CONCLUSÕES 
 
O presente documento refere-se ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição para a execução da empreitada de construção das Obras 
Marítimas do Porto de Recreio de Faro, em cumprimento do definido no artigo 10.º do 
Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. 
 
Este plano serve de orientação à gestão de resíduos na obra, devendo ser desenvolvido e 
adaptado pelo empreiteiro caso se verifique a necessidade de o tornar mais ajustado à 
realidade da obra durante a sua execução, ou de o articular às demais exigências em 
matéria de gestão de resíduos. 
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Anexo V 
 
 

Entidades contactadas com competência na apreciação do projeto 
 
 



ADMINISTRAÇÃO 

N/ ReF CA/1822 

A 
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA 
A/c: Dra. Luísa Garcia 
Direção de Segurança e Sustentabílidade 
Rodoferroviária 
Rua de Santa Apolónia, 21-A 
11 00-468 Lisboa 

Data 09.10.2015 

Assunto: Projeto de Execução da Doca de Recreio Exterior de Faro -Solicitação de elementos 

Exmos. Srs., 

Na sequência da reunião realizada no passado dia 29 de Setembro sobre o Projeto de Execução do 
Porto de Recreio de Faro, em desenvolvimento pela empresa consultora Consulmar, 
contratualizada pela Docapesca, Portos e Lotas, SA, no âmbito das suas competências de 
autoridade portuária, e de acordo com as conclusões da mesma reunião vimos solicitar a seguinte 
informação relacionada com as travessias pedonais e rodoviárias incluídas no projeto: 

• Definição da faixa de Domínio Público Ferroviário, do lado da Ria, entre a passagem de 
nível da Avenida Calouste Gulbenkian e a passagem de nível das Portas do Mar {Terminal 
Fluvial); 

• Identificação da quilometragem, entre a passagem de nível da Avenida Calouste 
Gulbenkian e a passagem de nível das Portas do Mar (Terminal Fluvial); 

• Contagem do número de veículos que efetua travessias na passagem de nível rodoviária 
que existe na sequência da Avenida Calouste Gulbenkian; 

• Contagem do número de pessoas que efetua travessias na passagem de nível pedonal que 
existe na sequência da Rua da Comunidade Lusíada; 

• Contagem do número de pessoas que efetua travessias na passagem de nível pedonal das 
Portas do Mar (Terminal Fluvial); 

• Manual sobre os condicionamentos para Projeto de Passagens Superiores Rodoviárias ao 
Caminho-de-ferro; 

• Manual sobre os condicionamentos para Projeto de Passagens Superiores Pedonais ao 
Caminho-de-ferro; 

• Outros elementos que caracterizam a ferrovia nas zonas das futuras passagens superiores 
rodoviária e pedonal que considerem importantes para o desenvolvimento do estudo em 
título. 

Sem outro assunto de momento, subscrevemos com os nosso melhores cumprimento~ 

O Conselho de Administração 

SEDE 
Avenida Brasilia • Pedrouços 
1400-038 LISBOA· PORTUGAL 
Tlf: +351 213 936100 I Fax: +351 213 936101 
docapesca@docapesca.pt 
www.docapesca.pt 

José Apolinário 
Presidente do 

Conselho de AdmlnlstraçAo 

Maria lst~bel Guerra 
Vogal do 

Conselho de Administração 



I l10CAPES~APO: ·; ~'-0!1\S , S.A. 
oocuMEl\-:-;.çAo 

- - - -1 
~ j Infraestruturas 
~' de Portugal 

- 7Cj-fJZ - l :v C6 
Receb. em~-----

Regt. n.o ~4)30 ?{;:, 

Direção de Segurança e Sustentabilidade 
çr. ))cx::c. c::k Qec.-\'W o\: A n~ 

À ~e~~c. f tCL 
Rodoferroviária 

DOCAPESCAS ~o~~~ 
Rua de Santa Apolónia. 51 -A 
1100-468 LISBOA Portos e Lotas S.A. En.e ~ o (U..t' ~r~ .~( 
Portugal "'J:h ~ ~~v...-

Exmo. Sr.0 Presidente José Apolínario tt)vJo ku.J.~ T +351 211 022 916 · F +351 2 ·11 021 736 
1 dseg u r a nca@infraes truturasdeportug al.pt 

A 'd B 'I' P d ~ . Prt" vem a ras1 1a- e rouços 

14oo-o38 usboa ---;, c.Or~c;.. ~~. E::_\.~ ft 
[u.o·e,.. .__.dJ..u.~ ~}U.t -

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO OE NOSSA REFERÊNCIA ANTECEDENTE SAlDA DATA 

CA/1822 2015-10-09 1813138-SS/PN 2016-02-24 

~ Co~t::. ~~~'O ~ 
~~ Assunto: Linha do Algarve (Tunes- V.R.S.A.) 

Elementos referentes aos atravessamentos entre 
340,800. 

os km 339,200 e 

~ c:.o' P,·Go. ~I a.. 
e.~ .&...t. -r o '(' \=:1 

~ nc:;i c.. \e.(~ ~'c:. 
Na sequência da Vossa carta ref.a CA/1822 datada de 09-10-2015, apresentamos desde já as \.c. 

..R. ~n J h> Ç, \; 'f-< ea.u; nossas desculpas pela demora na resposta à informação solicitada. 

Face ao pretendido, somos a informar do seguinte: 2-tB . oz. ~ "2D l:b 

Sede 

1. Faixa do Domínio Público Ferroviário (DPF), anexamos planta com os limites do DPF e 

respetivos quilómetros ferroviários entre os km em epígrafe. ~~,._._.....,_~·-------
2. As Passagens de Nível (PN), existentes nesta zona são a PN rodoviária ao km 339,241, 

a PN de Peões ao km 340, 311 e PN de Peões ao km 340,744. 

3. O número médio diário de veículos rodoviários (TMDr) na PN ao km 339+241, foi de 

1488 unidades de veículos ligeiros equivalentes (UVLE), contagem realizada em Outubro 

de 2015. 

4. O número médio diário de peões (NMDp) na PN ao km 340,311 foi de 1026 peões, 

contagem realizada em Outubro de 2015. 

5. O número médio diário de peões (NMDp) na PN ao km 340,744 foi de 162 peões, 

contagem realizada em Outubro de 2015. 

6. Anexamos parecer n° 46305.177 4076-008, com os condicionamentos necessários para o 

desenvolvimento do projeto de Passagens Superiores ao caminho-de-ferro. 

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA 
Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA Portugal 
T +351 212 879 000 F +351 212 951 997 
•P@•nfraestruturasdeportugal pt · www infraestruturasdeportugal pt 

Capital Social 3 095 375 000 € 
NIPC 503 933 813 



I 
lt 

Encontramo-nos à Vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que achem 

necessários. 

Com os melhores cumprimentos, 

Diretora da Segurança e Sustentabilidade Rodoferroviária 

Anexo: Os mencionados 

Sede 
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA 
Praça da Portagem · 2809·013 ALMADA · Portugal 
T +351 212 879 000 · F +351 212 951 997 
íp@ínlraestrutura sdeportugal pt · wvNV. ínl raestruturasdeportugal.pt 

Luísa Garcia 

pág 212 

Capital Social 3.095.375.000 € 
NIPC 503 933 813 
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DIREÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 

PARECER N° 46305.1774076-008 

PASSAGENS SUPERIORES PARA SUPRESSÃO DAS PASSAGENS DE NIVEL 

AOS KM 339+241 , 340+311 E 340+744 DA LINHA DO ALGARVE (TUNES-V.R.S.A) 
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~ lP Engenharia -
Direção de Estudos e Projetas 

Parecer n° 46305.1774076-008 
Passagens superiores para supressão das passagens de nivel aos km 339+241 , 340+311 e 340+ 744 da Linha do Algarve (Tunes

V.R.S.A) 

1 ENQUADRAMENTO 

Estando em desenvolvimento o Projeto de Execução do Porto de Recreio de Faro, solicita a 

Decapesca, Portos e Lotas, SA, na qualidade de autoridade portuária, a indicação dos 

condicionamentos a respeitar nos projetas de uma passagem superior rodoviária para 

supressão da passagem de nível ao km 339+241 e de passagens superiores de peões para 

supressão das passagens de nível aos km 340+311 e 340+744 no troço Tunes-Vila Real de 

Santo António, da Linha do Algarve. 

Ficheiro: Parecer 46305.1 774076-008 
RE.FR.AGR.007 1 V02 

1/2 



I 
I11P Engenharia ---Direção de Estudos e Projetas 

Parecer n° 46305.1774076-008 
Passagens superiores para supressão das passagens de nível aos km 339+241, 340+311 e 340+ 744 da Linha do AlgaNe (Tunes

V.R.S.A) 

2 CONDICIONAMENTOS A ATENDER NOS PROJETOS 

De acordo com o normativo da Infraestruturas de Portugal, o projeto das passagens superiores 

deve obedecer à Instrução Técnica IT.OAP.003 - "Condicionamentos para projeto de 

passagens superiores rodoviárias ao caminho-de-ferro". 

Tratando-se de um troço eletrificado, o projeto deve respeitar também a IT.CAT.034, e deve ser 

garantida a ligação à terra dos elementos metálicos, incluindo das armaduras e do sistema de 

pré-esforço de acordo com a IT.GER.002- partes 1, 3, 6, 7 e 13 para sistemas a 25kV. 

O projeto das passagens superiores que permitam o atravessamento pedonal deve atender 

ainda à IT.GER.020- "Proteção em passagens superiores ao caminho-de-ferro". 

No caso do desnivelamento rodoviário, o projeto deve respeitar as normas de traçado da ex

JAE. 

2/2 Ficheiro: Parecer 46305.1774076-008 
RE.FR.AGR.007 I V02 
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Legenda 

O Marcos Hectométricos Estimados 

Linha do A lgarve 

Limite do Domínio Público Ferroviário 

Situação Administrativa 

Freguesia 

Concelho 

Distrito 

---- n 
Faro 

Faro 

(•) U nião das freguesias de Faro {Sé e São Pedro) 



From: Filipe Cunha [mailto:fcunha@cm-faro.pt]  

Sent: segunda-feira, 15 de Fevereiro de 2016 10:49 

To: Lucilia Luis 

Cc: isabel.guerra@docapesca.pt; jj@juliodejesusconsultores.com; Teresa Correia 

Subject: Doca de Recreio de Faro - parecer FAGAR 

Attachments: 20160210_of_FAGAR_Porto_Recreio.pdf 
 
Cara Eng.ª Lucília Luís 
 
Pese embora com algum atraso segue em anexo o parecer da FAGAR referente ao 
anteprojeto do Porto de Recreio de Faro, conforme documento que se anexa. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Filipe Cunha 
 
Chefe da Divisão de Ordenam. do Território e Regeneração Urbana Câmara Municipal 
de Faro, Largo de S. Francisco, n.º39    Tlm.:   927152830       fcunha@cm-faro.pt 
8000-132 Faro, Portugal Tel.:   289870813       http://www.cm-faro.pt 









From: Filipe Cunha [mailto:fcunha@cm-faro.pt]  

Sent: sexta-feira, 24 de Julho de 2015 12:09 

To: Lucilia Luis 

Cc: Teresa Correia; jj@juliodejesusconsultores.com; isabel.guerra@docapesca.pt;  

luis.ines@docapesca.pt; madalena.jesus@docapesca.pt 

Subject: FW: Porto Recreio - Resposta Fagar 

Attachments: image001.png; image002.png; image003.jpg; Plantas.pdf; Fagar.pdf 
 
 
Eng.ª Lúcia Luís 
 
Conforme acordado, e na sequencia dos elementos anteriormente enviados, segue em 
anexo a informação que nos foi remetida pela FAGAR referente às redes de drenagem 
de esgotos domésticos e pluviais na área de referencia do projeto. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Filipe Cunha 
 
Chefe da Divisão de Ordenam. do Território e Regeneração Urbana Câmara Municipal 
de Faro, Largo de S. Francisco, n.º39    Tlm.:   927152830       fcunha@cm-faro.pt 
8000-132 Faro, Portugal Tel.:   289870813       http://www.cm-faro.pt 









From: Isabel Guerra [mailto:isabel.guerra@docapesca.pt]   

Sent: sexta-feira, 13 de Novembro de 2015 13:38  

To: 'Teresa Correia'  

Cc: 'JJ Consultores'; Lucilia Luis; 'Luís Manuel Pedro Inês'; 'António Luis Santana'; 'Madalena 
Jesus'; 'Filipe Cunha'  

Subject: FW: Elaboração do Projecto de Execução e RECAPE - Doca de Recreio Exterior de Faro - 
Instalação do futuro Estaleiro de Obra  
 
Boa tarde Sra. Vereadora, Arq.ª Teresa Correia 
 
Na sequência da última reunião com a equipa da Consulmar sobre o RECAPE, realizada nas 
instalações da DocaPesca, no passado dia 11 de Novembro, foi colocada a questão de 
alternativas para a localização do Estaleiro de Obra. 
 
Assim, remete-se para vossa avaliação: 
 

PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO 
 
Auscultação à Câmara Municipal de Faro para auxílio na identificação de local viável para a 
instalação do estaleiro de obra para a construção do Porto de Recreio de Faro 
 
No âmbito da elaboração do Projeto de Execução do Porto de Recreio de Faro e respetivo 
Relatório de Conformidade Ambiental é necessário identificar preliminarmente um local 
possível para a instalação do estaleiro de obra. 
 
Numa análise expedida admite-se existirem 3 locais próximos da área de implantação do 
projeto susceptíveis de servirem aquele objetivo. 
 
Conforme figura anexa os 3 locais potenciais podem disponibilizar as seguintes áreas: 
• Local 1 – 3.600 m2 
• Local 2 – 3.000 m2 
• Local 3 – 600 m2 (área diminuta e de armazenamento de garrafas de gás, pelo que a 

sua viabilidade será reduzida)  
 
Solicita-se assim a colaboração da Câmara Municipal de Faro no sentido de auxiliar na 
Identificação do local mais adequado para instalação do estaleiro de obra. 

 
 

 
 
Melhores cumprimentos 
 
Isabel Guerra 



 
De: Teresa Correia [mailto:teresa.correia@cm-faro.pt] 

Enviada: sábado, 14 de Novembro de 2015 15:45 

Para: isabel.guerra@docapesca.pt 

Cc: Filipe Cunha; Luís Barros; Presidente 

Assunto: FW: Elaboração do Projecto de Execução e RECAPE - Doca de Recreio Exterior de Faro -  

Instalação do futuro Estaleiro de Obra 
 
Cara Drª Isabel Guerra 
 
Concordo com a análise do Arq. Filipe Cunha quanto às possíveis localizações do futuro 
estaleiro da Doca, sendo preferível optar pela localização 2 por ser a mais adequada. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Arqª Teresa Correia 
 
Vereadora do Urbanismo e Mobilidade 
Câmara Municipal de Faro 
Largo da Sé     Tel.:    289870002      teresa.correia@cm-faro.pt 
8004-001 Faro, Portugal Fax:     289870039      http://www.cm-faro.pt 
 
 
________________________________ 
De: Filipe Cunha 

Enviado: sexta-feira, 13 de Novembro de 2015 17:25 

Para: Teresa Correia 

Cc: Luís Barros 

Assunto: FW: Elaboração do Projecto de Execução e RECAPE - Doca de Recreio Exterior de Faro - 
Instalação do futuro Estaleiro de Obra 
 
Teresa 
 
De acordo c/ o PDM de Faro todas as alternativas apresentadas incidem sobre a mesma 
categoria de espaços – Parque Ribeirinho. 
De acordo com o POOC, todas as 3 alternativas integram “Áreas de Enquadramento”. 
De acordo com o POPNRF a localização 1 integra Área Costeira e Lagunar - proteção parcial 
II, sendo que as localizações 2 e 3 integram Área Terrestre - proteção complementar I, c/ 
menos condicionantes. 
Acresce ainda o facto da localização 1 corresponder a uma parcela que se encontra a ser alvo 
de um EIA, em preparação, e que ali pretendem colocar os dragados da intervenção que 
pretendem licenciar (NAVEPEGOS). 
Uma vez que a localização 3 apresenta dimensão aparentemente insuficiente, somos do 
parecer que a localização 2 será a mais adequada. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Filipe Cunha 
Chefe da Divisão de Ordenam. do Território e Regeneração Urbana Câmara Municipal de Faro 
Largo de S. Francisco, n.º39    Tlm.:   927152830       fcunha@cm-faro.pt 
8000-132 Faro, Portugal Tel.:   289870813       http://www.cm-faro.pt 
 
 
 
 
 
 
 



04/03/2016 Gmail - “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM FUNDEADOURO”: pedido de informação relativa a Património Cultural

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e65e3407bf&view=pt&search=sent&th=15338825ba2171ba&siml=15338825ba2171ba&siml=15338c79cecf32f0 1/2

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>

“PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM FUNDEADOURO”:
pedido de informação relativa a Património Cultural 
2 mensagens

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 2 de março de 2016 às 18:06
Para: presidente@cm-faro.pt, gap@cm-faro.pt

Exmos. Senhores

No âmbito do estudo patrimonial a desenvolver para o RECAPE DO “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE
FARO E DE UM FUNDEADOURO”, solicita-se à Câmara Municipal de Faro, informação relevante sobre
existência de Património Cultural na área assinalada na cartografia anexa,

Com os melhores cumprimentos,
Maria Cândida Simplício

(Arqueóloga)

 

 

Rua Álvaro de Campos, 94, 2ºA

2785-339 São Domingos de Rana

Portugal

Telefone: + (351) 214 537 418

Móvel: +(351) 967 090 740

Skype: ias-arqueologia

geral@ias.pt

P3699_PRFaro.kmz
206K

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 2 de março de 2016 às 19:21
Para: Bri Baptista <bribaptista@gmail.com>

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>
Data: 2 de março de 2016 às 18:06
Assunto: “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM FUNDEADOURO”: pedido de
informação relativa a Património Cultural

tel:%2B%20%28351%29%20214%20537%20418
tel:%2B%28351%29%20967%20090%20740
mailto:geral@ias.pt
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e65e3407bf&view=att&th=15338825ba2171ba&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ilb5c2ey0&safe=1&zw
mailto:csimplic2009@gmail.com
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Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>

RECAPE DO “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM
FUNDEADOURO”: pedido de informação relativa a património cultural 
1 mensagem

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 2 de março de 2016 às 23:51
Para: museu.regional@cm-faro.pt

Exmos. Senhores

No âmbito do estudo patrimonial a desenvolver para o RECAPE DO “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE
FARO E DE UM FUNDEADOURO”, solicita-se ao  Museu Etnográfico Regional de Faro, informação
relevante sobre existência de Património Cultural na área assinalada na cartografia anexa.

Com os melhores cumprimentos,
Maria Cândida Simplício

(Arqueóloga)

 

 

Rua Álvaro de Campos, 94, 2ºA

2785-339 São Domingos de Rana

Portugal

Telefone: + (351) 214 537 418

Móvel: +(351) 967 090 740

Skype: ias-arqueologia

geral@ias.pt

P3699_PRFaro.kmz
206K

tel:%2B%20%28351%29%20214%20537%20418
tel:%2B%28351%29%20967%20090%20740
mailto:geral@ias.pt
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e65e3407bf&view=att&th=15339bdff0cf339d&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ilbhx7yq0&safe=1&zw
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Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>

RECAPE DO "PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM
FUNDEADOURO": pedido de informação relativa a património cultural 
2 mensagens

Divisão de Cultura, Museus, Arqueologia e Restauro <museu.municipal@cm-
faro.pt>

4 de março de 2016 às
14:30

Para: "csimplic2009@gmail.com" <csimplic2009@gmail.com>

Exma. Senhora

Arqueóloga Maria Cândida Simplício

 

Na sequência do assunto mencionado em epigrafe, vimos por este meio informar que não temos conhecimento
da existência de Património Cultural na área assinalada na cartografia recebida.

 

 

 

Com os melhores cumprimentos,

Marco Lopes

Chefe de Divisão 
Cultura, Museus, Arqueologia e Restauro

Câmara Municipal de Faro Tlm.: 967165585

Largo Afonso III, 14 Tel.: 289870827/9 museu.municipal@cm-faro.pt

8000-167 Faro, Portugal Fax: 289870038 http://www.cm-faro.pt

Por favor, tenha em consideração o ambiente antes de imprimir este e-mail

AVISO LEGAL: Esta mensagem é confidencial e dirigida apenas ao destinatário. Se a recebeu por erro, solicitamos que o comunique ao remetente e a

elimine, assim como qualquer documento anexo. Não há renúncia à confidencialidade nem a nenhum privilégio devido a erro de transmissão.

DISCLAIMER: This message is confidential and intended exclusively for the addressee. If you received this message by mistake please inform the sender

and delete the message and attachments. No confidentiality nor any privilege regarding the information is waived or lost by any mistransmission.

mailto:museu.municipal@cm-faro.pt
http://www.cm-faro.pt/
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Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>

Depósito provisório de espólio proveniente de trabalhos arqueológicos 
1 mensagem

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 2 de março de 2016 às 19:20
Para: museu.municipal@cm-faro.pt
Cc: Bri Baptista <bribaptista@gmail.com>

Exmos. Senhores

No sentido de dar cumprimento aos nº 3 e 4 do artigo 18º do Regulamento de Trabalhos Arqueológicos
(Decreto-Lei nº 164/2014 de 4 de novembro), vimos por este meio solicitar autorização para indicação do
Museu Municipal de Faro como Instituição de depósito provisório do espólio arqueológico proveniente dos
trabalhos de prospeção  efetuados na área do canal de Faro a sul da actual doca de recreio.

Os trabalhos encontram-se a decorrer no âmbito do estudo patrimonial do RECAPE DO “PROJETO DO
PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM FUNDEADOURO”

O espólio é essencialmente composto por fragmentos de ânforas (bordos, asas e fundos) que se encontram
à superfície em mancha de dispersão na zona intertidal correspondendo, provavelmente, aos vestígios de
vazadouro da cidade romana.

Com os melhores cumprimentos,

Maria Cândida Simplício

(Arqueóloga)

 

 Rua Álvaro de Campos, 94, 2ºA

2785-339 São Domingos de Rana

Portugal

Telefone: + (351) 214 537 418

Móvel: +(351) 967 090 740

Skype: ias-arqueologia

geral@ias.pt

tel:%2B%20%28351%29%20214%20537%20418
tel:%2B%28351%29%20967%20090%20740
mailto:geral@ias.pt
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Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>

Depósito provisório de espólio proveniente de trabalhos arqueológicos 
2 mensagens

Divisão de Cultura, Museus, Arqueologia e Restauro <museu.municipal@cm
faro.pt>

11 de março de 2016 às
15:35

Para: "csimplic2009@gmail.com" <csimplic2009@gmail.com>

Exma. Senhora

Dr.ª Maria Cândida Simplício

 

Na sequência dos anteriores contactos, vimos por este meio informar que o Museu Municipal terá
disponibilidade em prestar apoio no acolhimento desses bens dentro das suas possibilidades quer do ponto de
vista da capacidade espacial das reservas, quer do ponto de vista técnico para a segurança e conservação das
mesmas.

Neste momento, perante as informações que nos deram de se tratar de um contentor, poderemos receber e
combinar a data da entrega, daqui em diante teremos de ir avaliando em conjunto qualquer outra recolha de
material em função das nossas condições.

 

Com os melhores cumprimentos,

Marco Lopes

Chefe de Divisão 
Cultura, Museus, Arqueologia e Restauro

Câmara Municipal de Faro Tlm.: 967165585

Largo Afonso III, 14 Tel.: 289870827/9 museu.municipal@cmfaro.pt

8000167 Faro, Portugal Fax: 289870038 http://www.cmfaro.pt

Por favor, tenha em consideração o ambiente antes de imprimir este email

AVISO LEGAL: Esta mensagem é confidencial e dirigida apenas ao destinatário. Se a recebeu por erro, solicitamos que o comunique ao remetente e a

elimine, assim como qualquer documento anexo. Não há renúncia à confidencialidade nem a nenhum privilégio devido a erro de transmissão.

DISCLAIMER: This message is confidential and intended exclusively for the addressee. If you received this message by mistake please inform the sender

and delete the message and attachments. No confidentiality nor any privilege regarding the information is waived or lost by any mistransmission.

mailto:museu.municipal@cm-faro.pt
http://www.cm-faro.pt/
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Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 14 de março de 2016 às 22:46
Para: "Divisão de Cultura, Museus, Arqueologia e Restauro" <museu.municipal@cmfaro.pt>
Cc: Bri Baptista <bribaptista@gmail.com>

Exmo Sr. Dr. Marco Lopes

Agradeço a disponibilidade demonstrada. 
Voltarei ao contacto para agendamento de data de entrega,

Com os melhores cumprimentos,

Maria Cândida Simplício

(Arqueóloga)

 

 

Rua Álvaro de Campos, 94, 2ºA

2785339 São Domingos de Rana

Portugal

Telefone: 

Móvel: +(351) 967 090 740

Skype: iasarqueologia

geral@ias.pt

[Citação ocultada]

mailto:hugo.santos@trifolio.pt
mailto:hugo.santos@trifolio.pt
mailto:hugo.santos@trifolio.pt
mailto:hugo.santos@trifolio.pt
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Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>

depósito de materiais 
2 mensagens

Nuno Beja <nbeja@cmfaro.pt> 10 de março de 2016 às 08:55
Para: "csimplic2009@gmail.com" <csimplic2009@gmail.com>
Cc: Marco António Gonçalves Lopes <malopes@cmfaro.pt>

Bom dia Drª. Cândida
Relativamente ao v. email sobre o depósito de materiais no nosso museu, necessitamos de saber o
seguinte: a quantidade de material (nº de contentores previstos) o seu estado de conservação e se
necessitam de condições especiais de conservação.
Muito obrigado.

Com os meus cumprimentos,
________________________________

Nuno Beja

Técnico Superior

Município de Faro

Museu Municipal de Faro

        Tlm:            nbeja@cmfaro.pt<mailto:nbeja@cmfaro.pt>

Largo Afonso III, n.º14 Tel: 289 870 829/7      museu.municipal@cmfaro.pt<mailto:museu.municipal@cm
faro.pt>
8000167 Faro, Portugal Fax: 289 870 038        www.cmfaro.pt 

[http://www.cmfaro.pt/assinatura/brazao.png] 
[http://www.cmfaro.pt/assinatura/logo.jpg] 

[http://www.cmfaro.pt/assinatura/banner.jpg] 

Por favor, tenha em consideração o ambiente antes de imprimir este email 
AVISO LEGAL: Esta mensagem é confidenc 

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 10 de março de 2016 às 14:38
Para: Nuno Beja <nbeja@cmfaro.pt>
Cc: Marco António Gonçalves Lopes <malopes@cmfaro.pt>, Bri Baptista <bribaptista@gmail.com>

Bom dia Dr. Nuno Beja

Agradeçolhe a resposta à nossa solicitação.

A área onde ocorrem materiais em grande quantidade é extensa. No entanto os trabalhos efetuados no local
foram de prospecção e, por esse motivo, apenas foram recolhidos fragmentos para caracterização da
ocorrência. 

Foram recolhidos cerca de uma vintena de fragmentos que poderão ser acondicionados num único contentor.

Os materiais encontramse em processo de dessalinização pelo que, quando forem entregues, irão já secos
e estabilizados.

mailto:nbeja@cm-faro.pt
mailto:nbeja@cm-faro.pt
tel:289%20870%20829%2F7
mailto:museu.municipal@cm-faro.pt
mailto:museu.municipal@cm-faro.pt
http://www.cm-faro.pt/
http://www.cm-faro.pt/assinatura/brazao.png
http://www.cm-faro.pt/assinatura/logo.jpg
http://www.cm-faro.pt/assinatura/banner.jpg
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Agradeço a atenção e disponibilidade.

Com os melhores cumprimentos,

Maria Cândida Simplício

[Citação ocultada]





De: JJ Consultores [mailto:jj@juliodejesusconsultores.com]   

Enviada: 15 de novembro de 2015 17:56  

Para: Sara Cabral <sara.cabral@apambiente.pt>  

Cc: Isabel Guerra <isabel.guerra@docapesca.pt>  

Assunto: RECAPE da Doca de Recreio de Faro 
  
Cara Sara Cabral, 
  
Tentei ligar-lhe na passada 6ª-feira, mas sem sucesso. Como vou estar em reuniões 
fora no início da semana e em França entre os dias 18 a 20, optei por lhe enviar esta 
mensagem. 
  
Estou a acompanhar a elaboração do RECAPE da Doca de Recreio de Faro, por parte 
do proponente, a DOCAPESCA, S.A. 
  
Este projeto foi sujeito a AIA em fase de estudo prévio e dispõe de uma DIA, emitida 
em 19-12-2005, em vigor, que anexo. 
  
O Anexo à DIA inclui uma medida (n.º 13) com a seguinte redação: 
  
"As dragagens devem ser realizadas com uma draga de sucção cujas especificações 
técnicas serão definidas em RECAPE, bem como o método de deposição dos 
dragados." 
  
Considera-se que este tipo de draga não é o mais adequado ao caso concreto da 
Doca de Recreio de Faro, nem é o que está a ser utilizado nas dragagens daquela 
zona da Ria Formosa.  
  
Independentemente da informação que sobre o assunto a DOCAPESCA, S.A. já 
solicitou à APA/ARH do Algarve, gostaria de ter a sua opinião sobre a conveniência do 
proponente solicitar à APA, enquanto Autoridade de AIA, a alteração da redação da 
referida medida n.º 13. 
  
Tenho também uma segunda questão: 
  
Como sabe, a Portaria n.º 330/2001 foi revogada. As portarias entretanto publicadas - 
n.º 398/2015 e n.º 399/2015 - não se aplicam à tipologia de projetos portuários. 
Parece–nos, no entanto, razoável considerar que a estrutura do RECAPE deve já 
seguir os anexos destas portarias. Qual a sua opinião? 
  
Obrigado. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
Júlio de Jesus 
Gerente 
Júlio de Jesus – Consultores, Lda. 
jj@juliodejesusconsultores.com 
www.juliodejesusconsultores.com 
T (+351) 917 765 390 
Rua Tristão da Cunha, 44, 1400-349 Lisboa, Portugal 
 
 



From: Sara Cabral <sara.cabral@apambiente.pt>  

Date: Quarta-feira, 25 de Novembro de 2015 12:59  

To: Júlio Jesus <jj@juliodejesusconsultores.com>  

Cc: Carmo Figueira <maria.figueira@apambiente.pt>, Sebastião Teixeira  

<sebastiao.teixeira@apambiente.pt>, Alexandre Furtado 
<alexandre.furtado@apambiente.pt>  

Subject: RE: RECAPE da Doca de Recreio de Faro 
 
Bom dia Eng. Júlio de Jesus, 
  
Relativamente à questão colocada sobre a medida n.º 13 da DIA e sobre a 
conveniência de ser solicitada, nesta fase, a alteração da mesma, saliento o seguinte: 
 
• A DIA emitida reporta-se a um Estudo Prévio. Nos termos do atual regime jurídico 

de AIA, a DIA em fase de estudo prévio mantem-se válida até à apresentação do 
respetivo RECAPE, sendo que, posteriormente, vigorará apenas a decisão de 
conformidade ambiental do projeto de execução (DCAPE). 

 
• A DCAPE irá definir as condições para as fases subsequentes de 

desenvolvimento/concretização do projeto e, nesse contexto, poderá retomar 
algumas medidas da DIA ou, em função da avaliação efetuada em sede de projeto 
de execução, optar por rever essas medidas e/ou definir novas medidas que se 
afigurem mais adequadas. 

  
Assim, considerando a alteração pretendida (substituição do tipo de draga) e 
atendendo a que a mesma não configura uma alteração de projeto, a sua ponderação 
poderá ser feita em sede de análise ao RECAPE e, consequentemente, ser refletida 
na DCAPE a emitir. 
  
Dou ainda nota que trocámos impressões com os colegas da ARH Algarve, os quais 
manifestaram total disponibilidade para esclarecer eventuais questões que o promotor 
e/ou a equipa consultora possam ter sobre este assunto. 
  
No que se refere à estrutura do RECAPE, podem ser seguidas, com as eventuais 
adaptações, as disposições das Portarias n.º 398/2015 e 399/2015. Não obstante, 
informo que o Grupo de Pontos Focais das Autoridades de AIA encontra-se a preparar 
um documento de orientação relativo ao conteúdo do EIA e do RECAPE para as 
tipologias de projeto não abrangidas pelas referidas portarias, documento esse que 
será disponibilizado, a breve prazo, nos portais das várias autoridades de AIA 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
Sara SACADURA CABRAL 
Chefe de Divisão / Head of Unit 
Divisão de Avaliação de Planos, Programas e Projetos / Unit for the Assessment of 
Plans, Programmes and Projects 
Departamento de Avaliação Ambiental / Environmental Assessment Department 
Rua da Murgueira, 9/9A, Bairro do Zambujal 
Ap.7585 | 2721-865 Amadora | PORTUGAL 
Tel: (+351) 21 472 82 00 | Fax: (+351) 21 471 90 74 
e-mail: sara.cabral@apambiente.pt 
  



From: Isabel Guerra [mailto:isabel.guerra@docapesca.pt]   

Sent: quinta-feira, 12 de Novembro de 2015 16:29  

To: 'arhalg_geral'  

Cc: Lucilia Luis; 'JJ Consultores'; 'Teresa Correia'; 'Filipe Cunha'  

Subject: Elaboração do Projecto de Execução e RECAPE - Doca de Recreio Exterior de 
Faro  

Attachments: Anexo à DIA porto recreio faro.pdf 
 
 
Caro Dr. Sebastião Teixeira 
 
A Docapesca, Portos e Lotas está a desenvolver o Projeto de Execução da Doca de 
Recreio Exterior de Faro, cujo Estudo Prévio foi objeto de procedimento de AIA, tendo 
sido emitida a respectiva DIA, cujo prazo de validade caduca em finais de 2016. 
 
No âmbito dos trabalhos relativos ao cumprimento da DIA, foi colocada a questão da 
indicação do local de imersão dos dragados (prevê-se um volume inferior aos 
300.000m3 referidos no EIA).  
 
Tendo conhecimento que foram realizadas dragagens recentemente na proximidade 
do local do projeto (área em frente a atual doca de Faro) e que foi indicada um local 
para a imersão dos respectivos dragados, colocam-se a seguintes questões: 
 
1 - Independentemente do resultado das análises que serão realizadas mas que se 
prevê que os dragados sejam classe 2 /3, maioritariamente, será que a APA/ARH 
Algarve tem definido o local de imersão? 
 
2 - Poderiam ser indicadas as referências georreferenciadas do(s) local (cais)? 
 
3 – Na referida DIA (em anexo) está indicada que a dragagem deverá ser realizada 
utilizando uma draga de sucção. Do ponto de vista técnico a equipa de consultores 
indica não ser a mais apropriada, sobretudo pela sua dimensão e dificuldade de 
operacionalização. Será que é possível a utilização de um equipamento mais 
adequado, devidamente justificado? 
 
 
Grata pela atenção e informação. 
 
Melhores cumprimentos 
 
Maria Isabel Guerra 
Vogal do Conselho de Administração 
 
DOCAPESCA PORTOS E LOTAS S.A. 
Tel:  (+351) 21 393 62 50 
Fax: (+351) 21 393 62 59 
  
Edifício Central 
Av. Brasília - Pedrouços 
1400-298 Lisboa 
www.docapesca.pt 
 
 

http://www.docapesca.pt/


 
 

De: arhalg_geral [mailto:arhalg.geral@apambiente.pt]   

Enviada: quinta-feira, 10 de Dezembro de 2015 8:57  

Para: 'isabel.guerra@docapesca.pt'  

Assunto: Elaboração do Projeto de Execução e RECAPE - Doca de Recreio Exterior de 
Faro 
  
N/ Refª nº S062867-201512-ARHALG.DRHL 
   
1. Salvo melhor opinião, com a publicação da Lei de Bases da Política de 
Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo Nacional, Lei n.º 17/2014, de 10 de 
abril, e respetiva regulamentação, Decreto-Lei n.º 38/2015, de 12 março, o 
licenciamento da utilização do espaço marítimo nacional, o que inclui a imersão de 
dragados, é da competência da Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e 
Serviços Marítimos. 
 
2. Contudo, informa-se que o local de imersão que a APA tem indicado para 
sedimentos que, de acordo com o que determina o Anexo III da Portaria n.º 
1450/2007, de 12 de novembro, possa ser imerso no meio aquático em localização 
aproximada à obra a que se refere o vosso pedido fica a cerca de duas milhas 
náuticas a SE da barra do Porto de Faro/Olhão, em locais com profundidades iguais 
ou maiores a 70 metros, fora das águas costeiras, com um ponto central com as 
seguintes coordenadas geográficas  
 
Longitude = 07º 50' 00'' W              Latitude = 36º 57' 00'' N; 
 
3. Relativamente à draga de sucção prevista na DIA, considera-se não existir 
inconveniente do ponto de vista técnico para a sua alteração. Contudo, e dada a sua 
menção em sede de DIA, considera-se conveniente a apresentação de justificação e 
solicitação da referida alteração à autoridade de AIA. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
(1) O Diretor Regional da Administração da Região Hidrográfica do Algarve 
  
Sebastião Braz Teixeira 
ip 
_____________ 
(1) por subdelegação de competências – Despacho nº 12350/2015, DR 2ª Série nº 
215, de 3 novembro 2015  
  
  
Agência Portuguesa do Ambiente, IP | Portuguese Environment Agency  
Administração da Região Hidrográfica do Algarve  
Rua do Alportel, nº 10 - 2º, Faro 
8000-293 FARO | PORTUGAL 
Telefone: (351) 289 889 000 | Fax: (351) 289 889 099 
e-Mail: arhalg.geral@apambiente.pt  
www.apambiente.pt 



From: Isabel Guerra [mailto:isabel.guerra@docapesca.pt]   

Sent: quinta-feira, 28 de Janeiro de 2016 19:11  

To: 'arhalg_geral'; sebastiao.teixeira@apambiente.pt  

Cc: Lucilia Luis; 'JJ Consultores'  

Subject: FW: Porto de Recreio de Faro - Destino dos sedimentos resultantes das 
dragagens  

Attachments: Faro_AnaliseGranulometrica.xlsx; 
boletim_analises_sedimentos_PRFaro.pdf 
 
 
Caro Dr. Sebastião Teixeira 
 
Na sequência do nosso contacto telefónico sobre o Projecto de Execução e respectivo 
RECAPE, em curso, do Porto de Recreio Exterior de Faro, pela CONSULMAR, venho 
remeter-vos informação já obtida para que possam avaliar da proposta quanto á 
indicação da localização dos dragados que irão ser originados pela futura empreitada, 
informação que deve constar do RECAPE. 
 
Assim, são já conhecidas as classes de contaminação e características 
granulométricas dos sedimentos a dragar, e sabendo-se que das dezoito amostras 
realizadas, em nove estações, os resultados de 16 amostras são da Classe I e duas 
amostras da Classe II (mas mais próximos da Classe I do que da Classe III), a 
Consulmar sugere que a imersão dos dragados remanescentes (não utilizáveis no 
aterro), em vez de ser ao largo a 3MN da costa, seja a profundidades que os 
coloquem no trânsito litoral.  
 
Em anexo envia-se o boletim com os resultados das análises de qualidade dos 
sedimentos na área a dragar do Porto de Recreio de Faro, no qual consta, 
resumidamente, o seguinte: 
 

• 9 estações de amostragem com extração de 9 carotes 
• 18 amostras analisadas (9 da metade superior e 9 da metade inferior de cada 

carote) 
• 16 amostras enquadradas na classe I de contaminação 
• 2 amostras enquadradas na classe II de contaminação (P5 topo e P7 topo) 
• Em P5 topo parâmetro da classe 2 – PAH 
• Em P7 topo parâmetros da classe 2 – Cu, Pb, Zn, PAH, PCB e HCB 
• Todos os parâmetros enquadrados na classe 2 estão mais próximos do limiar 

da classe I do que da classe III 
 
Envia-se também em anexo ficheiro excel com a distribuição da granulometria 
ilustrada de forma gráfica, onde facilmente se observa que grande parte são areias. 
 
Agradeço antecipadamente a vossa disponibilidade, aguardando a vossa resposta 
quanto ao procedimento a implementar. 
 
Melhores cumprimentos 
 
 
Maria Isabel Guerra 
Vogal do Conselho de Administração 
 
DOCAPESCA PORTOS E LOTAS S.A. 



Tel:  (+351) 21 393 62 50 
Fax: (+351) 21 393 62 59 
  
Edifício Central 
Av. Brasília - Pedrouços 
1400-298 Lisboa 
www.docapesca.pt 
 
 
 
 

De: arhalg_geral [mailto:arhalg.geral@apambiente.pt]   

Enviada: segunda-feira, 15 de Fevereiro de 2016 9:31  

Para: 'isabel.guerra@docapesca.pt'  

Assunto: Porto de Recreio de Faro - Destino dos sedimentos resultantes das dragagens 
 
 
N/ Refª nº S010396-201602-ARHALG.DRHL 
  
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 38/2015, de 12 de março, que desenvolve a Lei 
n.º 17/2014, de 10 de abril, as competências em matéria de licenciamento da imersão 
de dragados passou para a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e 
Serviços Marítimos (DGRM). De entre as entidades consultadas no âmbito do 
licenciamento faz parte a Agência Portuguesa do Ambiente. 
 
Quanto ao destino dos dragados, tendo em atenção a sua caracterização, considera-
se adequada a imersão ao largo da Península do Ancão, em batimétricas entre os -
6,00 ZH e -8,00 ZH, permitindo assim a sua distribuição pela dinâmica do trânsito 
litoral. 
  
Com os melhores cumprimentos. 
  
(1) O Diretor Regional da Administração da Região Hidrográfica do Algarve 
  
Sebastião Braz Teixeira 
________________ 
(1) por subdelegação de competências – Despacho nº 12350/2015, DR 2ª Série nº 
215, de 3 novembro 2015  
  
  
  
Administração da Região Hidrográfica do Algarve  
Rua do Alportel, nº 10 - 2º, Faro 
8000-293 FARO | PORTUGAL 
Telefone: (351) 289 889 000 | Fax: (351) 289 889 099 
e-Mail: arhalg.geral@apambiente.pt  
www.apambiente.pt 
  
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 

http://www.docapesca.pt/
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Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>

Estado do PATA via Portal do Arqueólogo 
PortalArqueologo@dgpc.pt <PortalArqueologo@dgpc.pt> 18 de janeiro de 2016 às 15:52
Responder a: PortalArqueologo@dgpc.pt
Para: candida.simplicio@ias.pt
Cc: PortalArqueologo@dgpc.pt

O Portal do Arqueólogo atualizou o estado do Pedido de Autorização de Trabalhos
Arqueológicos.
ARQUEÓLOGO: Maria Cândida Nunes da Silva Simplício
PROJETO: RECAPE do Porto de Recreio de Faro

CATEGORIA:

C  ações preventivas e de minimização de impactes integradas em
estudos, planos, projetos e obras com impacto sobre o território em
meio rural, urbano e subaquático e ações de manutenção e
conservação regular de sítios, estruturas e outros contextos
arqueológicos, conservados a descoberto, valorizados
museologicamente ou não.
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REJEITADO EM:
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PATRIMONIO 
CULTURAL 
Oircçõo-Goral do Patnm0n10 Culturol 

Departamento dos Bens Culturais 

Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológico 

Área do Património Arqueológico 

Sua referência 

Assunto: 

Requerente: 

Sua comunicação 

Exma. Senhora 
Ora. Maria Cândida Nunes da Silva Simplício 
Rua Álvaro de Campos 94, 2'2A, 
São Domingos de Rana 
2785-339 SÃO DOMINGOS DE RANA 

Ofício n.'2 
Data 

Pro(;!! n .!.l 

Cód.M anual 

S-2016/390700 (C.S:1080110) 
17/02/2016 
2.004/115 (C S:14177t;) 

PATA (prospecção) para RECAPE do Porto de Recreio de Fa ro. 
Porto de Recreio de Faro Faro 
Maria Cândida Nunes da Silva Simplício 

Comunico a V. Ex.ª que por despacho do(a) Sr.(a) Diretora Geral de 16/02/2016, foi emitido parecer 
Favorável condicionado sobre o processo acima referido, de acordo com os termos da informação em 
anexo. 

A presente apreciação fundamenta-se nas disposições conjugadas da Lei n.'2107 /2001, de 8 de 
setembro, do Decreto-Lei n'2 164/97, de 27 de junho, do Decreto-Lei n. '2 164/2014 de 4 de novembro, 
do Decreto-Lei nº 114/2012 de 25 de maio, e no Decreto-Lei n'2 115/2012 de 25 de maio. 

COIJl os melhores cumprimentos. 

Diretora do Departamento dos Bens Culturais 

MCC/PC 

Palácio Nacional da Ajuda, 1349·021 Lisboa, Portuga\ 1 Te I.: +351 213614200 I Fax: +35121363704 7 1 Tim.: 964465598 i 964466573 I 964465348 
www.patrimoniocultural.gov.pt 
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REPÚBLICA 
PORTUGUESA 
CULTURA 

PATRIMCJNIO 
CULTURAL 
o;rec;:õo-Gcrol de Potnmónk> Cuttural 

Departamento dos Bens Culturais 
Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológico 
Área do Património Arqueológico 

Assunto: PATA (prospecção) para RECAPE do Porto de Recreio de Faro. 

Requerente: Maria Cândida Nunes da Silva Simplício 

local: Porto de Recreio de Faro Faro 

Servidão 
Administrativa : 

lnf. n.2: S-2016/390537 (C.S:1079751) Cód. Manual 
N.2 Proc.: DSPAA/2016/08-05/17/PATA/6177 (C.$:141770) Data Ent. Proc.: 

Diretora Geral Paula Araújo da Silva a 16/02/2016 

Aprovo nos termos propostos. 

Maria Catarina Coelho a 16/02/2016 

18/01/2016 

Concordo, propondo a emissão de parecer favorável condicionado em conformidade com o parecer técnico, 
bem como a emissão da respectiva licença de detector de metais. À consideração superior. 

INFORMAÇÃO n.2 362/DSPAA/2016 data: 10.02.16 CS P: 141770 

processo nº: 2004/ 115 

assunto: PATA da categoria C (prospecção e sondagens) no âmbito do RECAPE do Projecto do 
Porto de Recreio de Faro e de um Fundeadouro - Faro. 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

A presente apreciação fundamenta-se nas disposições da legislação em vigor, nomeadamente: 

• Lei n.2 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e 
valorização do Património Cultura l. 

• Decreto-Lei n.º 115/2012, de 25 de maio, que cria a Direção-Geral do Património Cultural. 
• Portaria n.2 223/2012, de 24 de julho, que estabelece a estrutura nuclear da Direção-Geral do 

Património Cu ltural. 

• Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro que publica o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos. 

• Decreto-Lei n.2 164/ 97, de 27 de junho, que harmoniza a legislação entre a atividade arqueológica em 
meio subaquático e em meio terrestre. 

• Aviso n.2 6/2012, de 26 de Março, que publica a Convenção da UNESCO para a Proteção do Património 
Cu ltural Subaquático de 2001, aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 51/2006 e 
ra tificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 65/2006, ambos de 18 de Julho. 

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa, Portugal 1 Tel. : +351 213614200 I Fax: +351 213637047 1 Tim.: 964465598 I 964466573 I 964465348 
www.patrimoniocultural.gov.pt 
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REPÚBLICA 
PORTUGUESA 
CULTURA 

PATRIMONIO 
CULTURAL 
Diroçóo ·G~rol do PatnmóNo Cultural 
Depnrtamento dos Bens Culturais 
Divisão de Salvaguarda do Património Arquitctónico c Arqueológico 
Área do Património Arqueológico 

• Decreto-Lei n.2 121/99, de 20 de agosto, que estabelece os termos para a utilização dos detetores de 
metais. 

• Portaria n2 330/2001 de 2 de abri l que, publica as normas técnicas respeitantes à Proposta de 
Definição de Âmbito (PDA), ao Estudo de Impacte Ambienta l (ElA), ao Resumo Não Técnico (RNT), ao 
Relatório de Conformidade Ambiental (RECAPE) com a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e aos 
Relatórios de Monitorização (RM). 

• Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro, que estabelece o regime jurídico da Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA). 

PARECER TÉCNICO DE ARQUEOLOGIA 

Na prossecução da missão e das atribuições cometidas ao CNANS/DSPAA/DBC/DGPC emite-se o 

competente parecer acerca do pedido de autorização para a realização de trabalhos arqueo lógicos (PATA) 

no local acima referido, da responsabilidade das arqueólogas Maria Cândida Simplício e Brígida Batista, 

tendo como entidades contratante Consulmar, S.A. e a enquadrante empresa de arqueo logia Investigação 

Arqu eológica Subaquática, Ld a. {IAS). 

Relativamente a este processo, nesta Direção Geral, verifica-se que este Requerimento não tem 

antecedentes processuais. Contudo os trabalhos resultam de uma Declaração de Impacte Ambienta l (DIA) 

emitida a 19 de Dezembro de 2005 que contou na Comissão de Acompanhamento com um representante 

do então Instituto Português de Arqueologia. As solicitações de prorrogação da DIA foram também objecto 

de parecer do IGESPAR, lP e da DGPC (a primeira a 8 de Abril de 2011 e a segunda a 31 de Outubro de 

2012), não tendo a DIA sofrido alterações. Sobre este requerimento também não temos conhecimento que 

os serviços técnicos da Direcção Regiona l de Cultura do Alga rve (DRC-Aigarve) e da Câmara Municipal de 

Faro se tenham pronunciado - refira-se ainda que não transparece uma articulação com estes serviços. 

A situação de referência existente ca racteriza-se por uma área com sensibil idade arqueológica elevada, com 

indícios da existência de património cultural, de navegabilidade e explora ção de recursos. Entre as quase 

duas centenas de ocorrências patíimoniais associõdas a Fcuo ,·egistam-se rnais de 30 referêr.cias nas 

imediações, como naufrágios de época moderna (CNS 32299 e CA 1656, 5373, 6299 e 9027) e de época 

contemporânea {CA 2612), achados fortuitos (CA 5448), moinhos que podem remontar a época moderna 

(CNS. 23758, 23759, 23760, 23761, 23761, 23762, 23764, 23765, 23766, 23767, 23768 e CA 3594, 5374), 

dados ind icativos de ocorrências patrimoniais (CA 7208, 7286, 7312 e 7321), entre outros locais (CA 5375 e 

5442) e em particular para aquela área o achado fortu ito de uma anforeta ~~espanhola" (CNS 23587), de 

fragmentos de ânforas romanas (CNS 26420) e de um naufrágio de época contemporânea (CNS 29365). Para 

além do património arqueo lógico referenciado deve-se ter em consideração que em zona contígua do loca l 

encontra -se o imóvel de interesse público e área de servidão admin istrativa da Fortaleza de Faro (Decreto 

n.Q 45/93 de 30-11}, entre outros imóveis loca lizados em torno da actua l Doca de Faro. 

Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa, Portuga1 1 Tel.: +351 213614200 I Fax: +351213637047 1 Tim.: 964465598 I 964466573 1 964465348 
www.patrimoniocultural.gov.pt 
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CULTURAL 
Dimção-Getol de Pa~nmómo Cultura! 

Depnrtamento dos Bens Culturais 

Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológico 
Arca do Património Arqueológico 

Como medida preventiva de eventual afetação sobre património arqueológico não classificado, pretende o 

requerente executar, a expensas do promotor, os trabalhos arqueológicos necessários à salvaguarda desse 

património através do registo científico dos depósitos de natureza antrópica (sócio-histórica) e construções 

associadas. A intervenção que pode ser intrusiva tem como objetivo realizar traba lhos da categoria C pa ra 

caracterização do factor ambiental correspondente ao Património Arqueológico, Arquitectónico e 

Etnográfico. No terreno, pretendem as requerentes "dar cumprimento ao estipulado na DIA" através de 

uma "prospeção sistemática das áreas a afetar no decurso da obra e ainda as correspondentes, à 
construção e/ ou melhoria dos acessos à obra, estaleiros, aos locais de depósito de inertes", bem como à 

"prospecção arqueológica subaquática visual e eletromagnética integra l ( ... )das área de afectação direta e 

indireta do projecto", caso seja rn identificadas anomaiias está prev;sto efetua i'em "sondagens de 

diagnóstico" para " determinar a importância científica e patrimonial" dos sítios. 

Numa análise formal do PATA verifica-se que nos seus aspectos funda mentais: 

1. O requerimento encontra-se instruído com Requerimento, proposta de Plano de Trabalhos, 

Localização do projecto e do sítio, Declarações das entidades contratante e enquadrante, 

Documentos com as Condicionantes Arqueológicas, Plano de divu lgação pública dos trabalhos 

arqueológicos junto da comunidade, Caracterização sumária do Património Histórico-Arqueo lógico da 

área e estado actual dos conhecimentos (terrestre e subaquática), Currículos (que constam do Portal 

do Arqueólogo apesar de incompletos, tem anexado um, completo) e elementos complementares, 

conforme o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos; 

2. As requerentes estão conforme a experiência e credenciação necessárias para poder assumir a 

direção dos trabalhos previstos. Em cumprimento das obrigações fixadas em anteriores autorizações, 

no entanto verifica-se que Cândida Simplício tem 1 Relatório em falta, 1 Relatório pendente e 1 outro 

a aguardar despacho e que a requerente Brígida Batista tem 3 Relatórios em fa lta e 2 Relatórios 

pendentes- nesta avaliação não se verificou o cumprimento das obrigações fixadas em anteriores 

autorizações para a publicação dos resultados e para o depósito do espólio nos te rmos propostos e 

regulamentados; 

3. No Plano de Trabalhos está prevista a utilização de métodos electromagnéticos, nomeadamente com 

recurso a detector de metais, tendo enviado no Plano de Trabalhos os elementos necessários para a 

emissão da respectiva Licença de utilização (apesar de não ter enviado cópia do Bilhete de 

Identidade/ Cartão de Cidadão, marca do equipamento e "folheto de especificações", refe rido no 

Plano de Trabalhos), e que foram a analisados nos termos v igentes. 

4. O Plano de Trabalhos foi reformulado e a versão final agora analisada fo i entregue 10 de Fevereiro; 

Verificam-se ainda que alguns dos aspectos do PATA encontram-se em fa lta, mas sem que inviabilizem a sua 

correta apreciação: 

5. Na Localização, assinala-se em falta o posicionamento do local sobre excerto da carta carta náutica; 

6. No Plano de Trabalhos, assinala-se em falta: 
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6.1. Uma efectiva caracterização sumária do Património Histórico-Arqueológico da área e estado actual 

dos conhecimentos (terrestre e subaquática), para além da mera listagem do que consta no 

Endovélico; 

6.2. A informação mais completa dos meios ou facilidades pa ra a execução dos trabalhos arqueológicos 

e estudo científico dos bens móveis e imóveis que forem reco lhidos durante a intervenção 

arqueológica, bem como para os traba lhos de conservação e restauro desse espól io; 

6.3. Uma ca lendarização rigorosa para entrega dos relatórios final, para o estudo e publicação dos 

resultados e dos materiais arqueológicos e para a entrega do espólio recolhido e da documentação 

de campo; 

7. Em futuros Ped idos de Autorização deveria ser dada maior atenção aos seguintes elementos: No 

Requerimento indicar todos os tipos de t raba lhos arqueológicos previstos real izar, conforme o Plano 

de Trabalhos; 

Atendo ao Pia no de Trabalhos apresentado considera-se que devem ser assegurados, de forma 

complementar, os seguintes procedimentos: 

8. Remeter, previamente à entrega do Relatório Final destes trabalhos, os elementos que condicionam, 

mas não inviabilizam, a apreciação do Requerimento (ponto 3., 5. e 6.); 

9. Durante os trabalhos no terreno, a requerente deve ainda: 

9.1. Dar cumprimento às condicionantes definidas no RTA e nas Circulares vigentes, bem como garantir: 

9.1.l.A caracterização do Património Cu ltural através de prospecção arqueológica sistemática nas 

áreas onde se prevê o depósito/ destino/ imersão de inertes, dando cumprimento aos 

números 7 e 8 dos "estudos e elementos a apresentar em RECAPE" da Declaração de Impacte 

Ambiental, apesar de ainda não serem do conhecimento das requerentes; 

9.1.2.0 cumprimento dos termos da Circular com os Termos de Referência para o Descritor 

Património Arqueo lógico em Estudos de Impacte Ambienta l, prevendo: 

9.1.2.1. A análise toponímica e fisiográfica da cartografia, bem como da natureza dos fundos 

subaquáticos; 

9.1.2.2. A recolha de informação oral de carácter específico ou indiciário (junto de 

pescadores, esco las de mergulho, associações, entre outros); 

9.1.2.3. A descrição das condições de visibil idade do so lo e sua representação cartográfica; 

9.1.2.4. A explicitação dos critérios utilizados na avaliação dos impactes; 

9.1.2.5. A georreferenciação de todos os elementos arqueológicos e patrimoniais de forma 

individual (em polígono - área de dispersão/concentração dos vestígios e/ou dos 

imóveis), inclu indo as áreas de protecção que se j ustifiquem; 

9.1.2.6. A eventual valoração (científica e patrimonia l) diferenciada dos dados col igidos na 

situação de referência, com base em critérios previamente definidos e equacionado o 

seu aproveitamento integrado no Projecto; 

9.2. Que a área de estudo co rrespond ente ao enquadramento do projecto deve ir para além da área da 

zona objecto dos traba lhos arqueológicos de prospecção arqueológica sistemática; 
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9.3.Que a área de prospecção arqueológica integral e sistemática deve incluir todas as eventuais áreas a 

afectar e que se encontrem fora do Projecto (incluindo as áreas sujeitas a depósito de dragados e 

os locais sujeitos a alterações hidrodinâmicas decorrentes da execução do projecto), bem como 

proceder à caracterização do património imóvel arqueológico, arquitectónico e rura l anterior ao 

século XVIII, bem como do industrial; 

9.4.Realizar a correspondência entre os eventuais sítios identificados com os CNS do Endové lico; 

9.5. Realizar um registo gráfico (desenho/ croquis) dos t rabalhos e resultados arqueológicos da 

prospecção, bem como apresentar um registo gráfico (fotografia e desenho) dos mat eriais 

arqueológicos que sustentam a atribuição cronológica dos eventuais sítios identificados em 

prospecção; 

9.6. Ter em consideração outros elementos na elaboração do factor Pat rimónio, nomeadamente estudo 

sedimento lógicos, geológicos, hidrográficos, hidromorfológicos e hidrodinâmicas efectuados, entre 

outros; 

9.7.Articular, numa abordagem útil para ambas as partes, com os Projectos de Investigação da zona que 

se encontrem vigentes e regularizados com a Tutela, bem como com o Gabinete de Arqueologia 

da Autarqu ia; 

9.8.Atender à Convenção da UNESCO para a Proteção do Património Cultura l Subaquático de 2001, 

ratificada pela Reso lução da Assembleia da República n.º 51/2006, de 18 de Ju lho e publicada 

pelo Aviso 6/2012 de 26 de Março, que considera a preservação in situ como a opção prioritá ria. 

Desta forma, a recolha de espólio móvel deve ocorrer de forma a prevenir qualquer perigo 

imediato para os bens. Para além da convenção referida deve-se atender ao Decreto-Lei n.º 

164/97, de 27 de Junho e a Lei nº 107/2001, de 8 de Setembro, assim considera-se que a 

recupe ração dos bens móveis deve ser executada sem que em momento algum seja co locada em 

perigo a integridade dos bens e assegurar a sua preservação a longo prazo empregando técnicas 

e métodos não destrutivas; 

9.9.0s trabalhos de conservação e restauro devem-se limitar a acções de conservação preventiva, 

outros trabalhos de carácter intrusivo que impliquem acções de conservação curativa devem ser 

previamente articulados com a Tutela e assumidos por um Conservador Restaurador habilit ado 

com formação superior. A indicação do elemento da equipa e o seu curricu lum vitae deve ser 

remetido para ava liação e pronúncia da Tutela; 

10. Dado que o presente trabalho se rea liza no âmbito de um processo de Ava liação de Impacte Ambiental 

(AIA), a entrega do respectivo relatório à DGPC deverá ocorrer previamente ao início do processo de 

avaliação; 

11. A ulterior fiscalização e acompanhamento dos traba lhos arqueo lógicos autorizados constituem 

competência da DGPC. 

Face ao exposto, propõe-se: 

12. A emissão de parecer favorável à aprovação do Plano de Traba lhos à concessão da respetiva autorização 

sob a responsabil idade técnica e científica de Maria Când ida Simplício e Brígida Bat ista, cond icionada ao 
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cumprimento dos procedimentos complementares (ponto 9. e 10.), à entrega dos elementos indicados 

(ponto 8.) e dar cumprimento ao plano de regularização dos relatórios apresentado e já anteriormente 

aprovado (ponto 2.); 

13. Emitir uma Licença para a utilização de detectores de meta is (ponto 4.), atendendo que este será feito 

no âmbito de um trabalho arqueológico, que conta nos objectivos a salvaguarda patrimonial dos bens 

arqueológicos a encontrar, que garante o cumprimento de critérios científicos (e para o qual se propõe 

que seja autorizado) e apresenta os elementos necessários ao requerimento das licenças (apesar dos 

elementos em falta, os objectivos, o local a prospectar e as características do aparelho constam do 

Plano de Trabalhos). 

Desta forma, propõe-se que a Licença nominal seja enviada à arqueóloga Maria Cândida Simplício e que 

seja emitida nos seguintes termos: 

Nos termos do n.º 1 do Artigo 2º da Lei n.º 121/99 de 20 de Agosto, a Sr.ª Maria Cândida Nunes da 

Silva Simplício, detentora do B.I./Cartão de Cidadão n.º 05600649 vá lido até 07/02/2017, residente na 

Rua Álva ro de Campos, 94 2ºA, 2785-339 São Domingos de Rana, está autorizada até 07/02/2017, a 

utilizar o detetor de metais Aquascan, modelo AquaPulse 1B (n.º de série: A0/010514/3), na zona de 

dom ínio público marítimo entre o fundeadouro frente à Doca de Faro, Portas do Mar e o 

fundeadouro das Quatro Águas (Faro) que não coincida com sítios arqueológicos conhecidos/ 

inventariados. 

Esta licença é emitida no âmbito da autorização desta Direcção-Geral para a realização dos trabalhos 

arqueológicos de prospeção subaquática sistemática no âmbito RECAPE ao Projecto do Porto de 

Recreio de Faro e Fundeadouro (Faro), sob a responsabilidade das arqueólogas Maria Cândida 

Simplício e Brígida Batista, autorizados de forma condicionada a xx/02/2016. 

Data, assinatura do Director-Geral1 e selo branco 

14. Comunicar e remeter à Capitania do Porto de Faro: 

14.1. A concessão da DGPC da respetiva autorização, nos termos acima indicados e propostos, sob a 

responsabilidade técnica e científica de Maria Cândida Simplício e Brígida Batista; 

14.2. Cópia da Licença para a utilização de detector de metais passada. Junto da Capitania deve-se 

ainda solicitar a atenção para o facto de só esta pessoa e neste local é que se encontra 

autorizada. Este alerta prede-se com o facto que poderá haver terceiros a aproveitar-se desta 

situação, caso não haja uma fiscalização próxima sobre os cidadãos que se encontrem a uti lizar 

este tipo de equipamentos; 

15. Dar conhecimento à Direcção Regional de Cultura do Algarve e à Autarquia de Faro, a concessão da 

DGPC da respetiva autorização para os trabalhos arqueológicos, nos termos acima inqjcados e 

propostos. À primeira, caso a autoridade de AIA seja a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

1 Nos termos do n.º 1 do Artigo 2º do Decreto-Lei n.Q 121/99 de 20 de Agosto e da alínea g) do n.º 1 do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 
115/2012 de 25 de maio, ou seja, "compete ao membro do Governo para a área da cultura, através do organismo a quem cabe a 
pro:ecção do património cultural, autorizar, mediante a concessão de uma licença, a utilização de detectores de metais", esta 

competência actualmente é do Diretor-geral da DGPC. 
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Regional do Algarve, deve-se também solicitar a participação efectiva do CNANS/ DGPC na respectiva 

Comissão de Acompanhament o dest e processo de AIA. 

À consideração superior 

Pedro Barros 

Arqueológo 
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l?:, GOVERNO DE I ff' PORTUGAL 

PATRIMONIO 
CULTURAL 
C1reçoo-Gcrol cJo ~toMemo Culwrol 

Gabinete da Direção 

SECRETÁRIO OE ESTADO 
DA CUlTURA 

LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DE DETETOR DE METAIS 

Nos termos do n.º 1 do Artigo 2º da Lei n.º 121/99 de 20 de Agosto, a Sr.ª Maria Cândida Nunes da Silva 

Simplício, detentora do B.I./Cart ão de Cidadão n.º 05600649 válido até 07/02/ 2017, residente na Rua 

Álvaro de Campos, 94 2ºA, 2785-339 São Domingos de Rana, está autorizada até 07/02/2017, a utilizar o 

detetor de metais Aquascan, modelo AquaPulse 1B (n.º de série : A0/010514/3), na zona de domínio 

público marít imo entre o fundeadouro frente à Doca de Faro, Portas do Mar e o fundeadouro das 

Quatro Águas (Faro) que não coincida com sítios arqueológicos conhecidos/ inventariados. 

Esta licença é emitida no âmbito da autorização desta Direcção-Geral para a realização dos trabalhos 

arqueológicos de prospeção subaquática sistemática no âmbito RECAPE ao Projecto do Porto de Recreio 

de Faro e Fundeadouro (Faro), sob a responsabilidade das arqueólogas Maria Cândida Simplício e 

Brígida Batista, autorizados de forma condicionada a 16/ 02/ 2016 

Lisboa, 17 de fevereiro de 2016 

P~~-~ 
Paula Araújo da Si~a- ) 

Diretora-Geral 
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09/03/2016 Gmail - RECAPE DO “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM FUNDEADOURO”: pedido de consulta de processos

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e65e3407bf&view=pt&q=cnans%40dgpc.pt&qs=true&search=query&th=1533d8931e0d79cf&siml=1533d8931e0… 1/2

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>

RECAPE DO “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM
FUNDEADOURO”: pedido de consulta de processos 
1 mensagem

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 3 de março de 2016 às 17:31
Para: "cnans@dgpc.pt" <cnans@dgpc.pt>
Cc: Bri Baptista <bribaptista@gmail.com>

Exmos Senhores

No âmbito do estudo acima referenciado, solicita-se a consulta dos processos cuja lista se envia.
 

CNS 29365
CNS 10927
CNS 32299
CA 1656
CA 5373
CA 6299
CA 9027
CA2612
CA5448
CA3594
CA5374
CA 7208
CA 7286
CA 7312
CA 7321
CA 5375
CA 5442

CNS 23587
CNS 26420

Com os melhores cumprimentos,

Maria Cândida Simplício

(Arqueóloga)

 

 

Rua Álvaro de Campos, 94, 2ºA

2785-339 São Domingos de Rana

Portugal

Telefone: + (351) 214 537 418

Móvel: +(351) 967 090 740

tel:%2B%20%28351%29%20214%20537%20418
tel:%2B%28351%29%20967%20090%20740


09/03/2016 Gmail - RECAPE DO “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM FUNDEADOURO”: pedido de informação relativa a patrimón…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e65e3407bf&view=pt&q=cnans%40dgpc.pt&qs=true&search=query&th=153397c26a84432b&siml=153397c26a… 1/1

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>

RECAPE DO “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM
FUNDEADOURO”: pedido de informação relativa a património cultural 
2 mensagens

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 2 de março de 2016 às 22:39
Para: "cnans@dgpc.pt" <cnans@dgpc.pt>

Exmos. Senhores

No âmbito do estudo patrimonial a desenvolver para o RECAPE DO “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE
FARO E DE UM FUNDEADOURO”, solicita-se à DGPC, informação relevante sobre existência de Património
Cultural na área assinalada na cartografia anexa.

Com os melhores cumprimentos,
Maria Cândida Simplício

(Arqueóloga)

 

 

Rua Álvaro de Campos, 94, 2ºA

2785-339 São Domingos de Rana

Portugal

Telefone: + (351) 214 537 418

Móvel: +(351) 967 090 740

Skype: ias-arqueologia

geral@ias.pt

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 2 de março de 2016 às 22:39
Para: "cnans@dgpc.pt" <cnans@dgpc.pt>

[Citação ocultada]

P3699_PRFaro.kmz
206K

tel:%2B%20%28351%29%20214%20537%20418
tel:%2B%28351%29%20967%20090%20740
mailto:geral@ias.pt
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e65e3407bf&view=att&th=153397cd9757ace1&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ilbfefnt0&safe=1&zw


09/03/2016 Gmail - “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM FUNDEADOURO”: pedido de informação relativa a Património Cultural

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e65e3407bf&view=pt&q=fundeadouro&qs=true&search=query&th=153388be4ff57f81&siml=153388be4ff57f81&s… 1/2

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>

“PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM FUNDEADOURO”:
pedido de informação relativa a Património Cultural 
3 mensagens

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 2 de março de 2016 às 18:16
Para: geral@cultalg.pt

Exmos. Senhores

No âmbito do estudo patrimonial a desenvolver para o RECAPE DO “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE
FARO E DE UM FUNDEADOURO”, solicita-se à Direção Regional de Cultura do Algarve, informação
relevante sobre existência de Património Cultural na área assinalada na cartografia anexa,

Com os melhores cumprimentos,
Maria Cândida Simplício

(Arqueóloga)

 

 

Rua Álvaro de Campos, 94, 2ºA

2785-339 São Domingos de Rana

Portugal

Telefone: + (351) 214 537 418

Móvel: +(351) 967 090 740

Skype: ias-arqueologia

geral@ias.pt

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 2 de março de 2016 às 19:21
Para: Bri Baptista <bribaptista@gmail.com>

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>
Data: 2 de março de 2016 às 18:16
Assunto: “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM FUNDEADOURO”: pedido de
informação relativa a Património Cultural
Para: geral@cultalg.pt
[Citação ocultada]

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 2 de março de 2016 às 23:41

tel:%2B%20%28351%29%20214%20537%20418
tel:%2B%28351%29%20967%20090%20740
mailto:geral@ias.pt
mailto:csimplic2009@gmail.com
mailto:geral@cultalg.pt
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Sua Referência Sua Comunicação 

Exmos. Senhores 

Investigação Arqueológica Subaquática,Lda. 

Rua Álvaro de Campos, n° 94, 2° A 

2785-339 São Domingos de Rana 

Ofício n.0 

Cód. Sist. 

Data 2016-04-06 

ASSUNTO: Projeto do Porto de Recreio de Faro e de um Fundeadouro- Pedido de Informação Relativa a 

Património Cu ltural. 

No seguimento da nossa informação t écnica, que se anexa, informa-se que não há lugar a emissão de 

parecer. 

Com os meus cumprimentos. 

A Diretora Regiona l 

~~ 
Alexandra Rodrigues Gonçalves 

Dlreçao Regional de Cultura do Algarve 

Rua Professor António Pinheiro e Rosa, n.• 1, Soos-546 FARO 

TEL 289 8g6 070 FAX 289 896 071 EMAIL geral@cult alg.pt www.cultalg.pt 
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Assunto: PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM FUNDEADOURO 

Requerente: Maria Când ida Nunes da Silva Simplício 

Local: Porto de Recreio Faro 

Servidão Administrativa: Fortaleza de Faro (IIP} - Decreto n.0 45/93, DR, I Série-B, n.0 280, de 30-11-

1993 e outros 

Patrim ónio Arqueológico: diverso 

lnf. n. 0
: S-2016/394848 (C.S:1091815) 

N. 0 Proc.: DSPAA/2016/ o8-o5f17/PIP /2017 (C.S:144657) 

Cód. M anual 

Data Ent. Proc.: 

Director(a) Maria Alexandra Patrocínio Rodrigues Gonçalves a 05/ 04/2016 

Não há lugar à emissão de parecer pela DRCALg, comunicar. 

Director de Serviços dos Bens Culturais Rui Jorge Zacarias Parreira a 04/04/2016 

Concordo. Comunique-se à interessada. 

Data: 04/04/2o16 

Técnico: Frederico Tát á Regala (arqueólogo) 

1. Enquadramento legal 

160221 

0210312016 

A presente apreciação fundamenta-se nas disposições da legislação em vigor, nomeadamente: 

• Lei n.0 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e 

valorização do Património Cultu ral. 

• Resolução da Assembleia da República n.0 71/97, de 9 de outubro de 1997, que aprova a Convenção 

Europeia para a Proteção do Património Arqueológico (revista), aberta à assinatura em La Valetta, 

Malta, em 16 de Janeiro de 1992. 

• Decreto-Lei n.0 115/2012 de 25 de maio, que cria a Di_reção-Geral do Património Cultural; 

• Portaria n.0 223/2012 de 24 de julho, que estabelece a estrutura nuclear da Direção-Geral do 

Património Cultural; 

• Decreto-Lei n.0 114/2012, de 25 de maio, que reorganiza as direções regionais de cultura. 

• Portaria n.0 227/2012, de 3 de agosto, que estabelece a estrutura nuclear da Direção Regional de 

Cultu ra do Algarve e define as competências das respetivas unidades orgânicas nucleares. 

• Decreto-Lei n.0 164/2014, de 04 de novembro, que publica o Regulamento de Trabalhos 

Arq u eol ógi c os. 

• Decreto-Lei n.0 164/97, de 27 de junho, que harmoniza a legislação entre a atividade arqueológica em 

meio subaquático e em meio terrestre. 

Direção Regional de Cultura do Algarve 

Rua Professor António Pinheiro e Rosa. n.0 1, 8oos-546 FARO 

TEL 289 896 070 FAX 289 896 071 E MAIL geral@cultalg.pt www.cultalg.pt 
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• Aviso n.0 6/2012, de 26 de Março, que publica a Convenção da UNESCO para a Proteção do Património 

Cultural Subaquático de 2001, aprovada pela Resolução da Assembleia da Repúbl ica n.0 51/2006 e 

ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.0 65/ 2006, ambos de 18 de Julho. 

• Decret o-Lei n.0 232/ 2007, de 15 de junho, que regulamenta a ava liação ambiental estrat égica dos 

instrumentos de gestão t erritorial. 

2 . Âmbito 

Na prossecução da missão e das atribuições cometidas à DRCAigarve pela alínea i) do n.0 3 do art.0 2° do 

Decreto-Lei n.0 114/2012, de 25 de m aio, e nos termos da alínea I) do n.0 3 do art.0 2.0 do Decreto-Lei n.0 

115/ 2012, de 25 de maio, a DRCAigarve dá resposta ao pedido de inf ormação sobre património cultural de 

Maria Cândida N. S. Simplício, enquadrada pela entidade Invest igação Arqueológica Subaquática, Lda. e 

contrat ada por Consulmar, S.A. 

3· Antecedentes processuais 

Os trabalhos a que respeit a o pedido de informação decorrem de uma Declaração de Impacte Am biental 

de 19112/ 2005. O requeriment o de PATA t eve, por despacho da DGPC, um parecer favorável condicionado 

(CS 141770). 

4· Situação de referência I Análise da envolvente 

4.1. Pret ende o promotor executar obras de inst alação do Porto de Recreio de Fa ro. 

4.2. A pret ensão incide em área com sensibilidade arqueológica elevada, sobretudo no que se refere 

ao património arqueológico subaquát ico, quest ão devidament e tratada em parecer emitido pela 

DGPC, de 16/ o2l2016 (CS 141770). 

5· Caracterização da Pretensão 

5.1. Solicita informação sobre a existência de património cultural na área de implementação do 

Porto de Recreio de Faro. 

5.2. O pedido de informação decorre de intervenção arqueológica da cat egoria C para caract erização 

do f actor ambiental correspondente ao Pat rimónio Arqueológico, Arquitectónico e Et nográfico 

'do Estudo de Impact e. 

6. Informação 

6.1. A pret ensão incide parcialmente em Zona de Proteção da Fortaleza de Fa ro (IIP) e confina com as 

zonas de protecção de outros ed if ícios classif icados da orla sul de Fa ro, nomeadamente o Arco da 

Vil a (MN), Igrej a e Hospital da Misericórdia (MIP), edifício Set ecentista (IIP), Palácio Bívar (I IP) e 

Conjunto da casa nobre, capela e antigas dependências agrícolas da Horta do Ourives. 

6.2. No que se ref ere ao património arqueológic"o, para além das j á mencionadas ocorrências em 

meio subaquático, é de referir que no meio t errestre envolvente a sensibi lidade arqueológica é 

elevada, sendo de salienta r a sepult ura romana da Horta dos Fumeiros (CNS 4093) e o Mosaico 

do "Oceano" (CNS 2996). 

7- Proposta de decisão 

Face ao exposto, propõe-se que sej a dado conhecimento da presente Informação à requerente. 

Direção Regional de Cult ura do Algarve 

Rua Professor António Pinheiro e Rosa, n• 1, 8005-546 FARO 

TEL 289 896 070 FAX 289 896 071 E MAIL geral@cultalg.pt www.cultalg.pt 
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Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>

RECAPE DO “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM
FUNDEADOURO”: pedido de informação relativa a património cultural 
1 mensagem

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 3 de março de 2016 às 10:31
Para: museu.ramalho.ortigao@marinha.pt
Cc: Bri Baptista <bribaptista@gmail.com>

Exmos. Senhores

Encontro-me a elaborar um estudo patrimonial na área a afectar pelo futuro porto de recreio de Faro. Neste
sentido, solicito que me seja facultada informação relevante sobre indícios de existência de Património
Cultural (não registado nas bases de dados oficiais) quer no canal de acesso à doca de recreio de Faro
quer em toda a zona húmida a sul da cidade entre a estação do caminho de ferro e a actual doca de
recreio.

Agradeço, desde já a atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos,
Maria Cândida Simplício

(Arqueóloga)
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09/03/2016 Gmail - Pedido de informação sobre património

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e65e3407bf&view=pt&search=sent&th=15339f4a5abd88b9&siml=15339f4a5abd88b9 1/1

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>

Pedido de informação sobre património 
1 mensagem

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 3 de março de 2016 às 00:50
Para: vivmar@sapo.pt

Exmos senhores

Encontro-me a realizar o registo do património cultural existente na zona húmida da ria Formosa em frente
da cidade de Faro, entre a estação do caminho de ferro e a doca de recreio. Nesse sentido, solicito
informação sobre indícios da existência de património nesta área, nomeadamente, restos de embarcações
antigas, ruinas de antigos moinhos, concentrações de "cacos" em cerâmica, elementos antigos relacionados
com pesca, marisqueio ou armações.

Desde já agradeço a atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos,

Maria Cândida Simplício

(Arqueóloga)

Contacto telefónico: 967090740



09/03/2016 Gmail - RECAPE DO “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM FUNDEADOURO”: pedido de informação relativa a patrimón…
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Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>

RECAPE DO “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM
FUNDEADOURO”: pedido de informação relativa a património cultural 
1 mensagem

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 3 de março de 2016 às 00:07
Para: geral@faro1540.org

Exmos. Senhores

Encontro-me a elaborar um estudo patrimonial na área a afectar pelo futuro porto de recreio de Faro. Neste
sentido, solicito que me seja facultada informação relevante sobre indícios de existência de Património
Cultural (não registado nas bases de dados oficiais) quer no canal de acesso à doca de recreio de Faro
quer em toda a zona húmida a sul da cidade entre a estação do caminho de ferro e a actual doca de
recreio.

Agradeço, desde já a atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos,
Maria Cândida Simplício

(Arqueóloga)

 

 

Rua Álvaro de Campos, 94, 2ºA

2785-339 São Domingos de Rana

Portugal

Telefone: + (351) 214 537 418

Móvel: +(351) 967 090 740

Skype: ias-arqueologia

geral@ias.pt

tel:%2B%20%28351%29%20214%20537%20418
tel:%2B%28351%29%20967%20090%20740
mailto:geral@ias.pt


03/03/2016 Gmail - RECAPE DO “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM FUNDEADOURO”: pedido de informação relativa a patrimón…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e65e3407bf&view=pt&search=inbox&th=15339d8993a17ded&siml=15339d8993a17ded&siml=1533bdbf50bb91a… 1/2

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>

RECAPE DO “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM
FUNDEADOURO”: pedido de informação relativa a património cultural 
4 mensagens

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 3 de março de 2016 às 00:20
Para: almargem@mail.telepac.pt

Exmos. Senhores

Encontro-me a elaborar um estudo patrimonial na área a afectar pelo futuro porto de recreio de Faro. Neste
sentido, solicito que me seja facultada informação relevante sobre indícios de existência de Património
Cultural (não registado nas bases de dados oficiais) quer no canal de acesso à doca de recreio de Faro
quer em toda a zona húmida a sul da cidade entre a estação do caminho de ferro e a actual doca de
recreio.

Agradeço, desde já a atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos,
Maria Cândida Simplício

(Arqueóloga)

 

 

Rua Álvaro de Campos, 94, 2ºA

2785-339 São Domingos de Rana

Portugal

Telefone: + (351) 214 537 418

Móvel: +(351) 967 090 740

Skype: ias-arqueologia

geral@ias.pt

Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do A
<almargem@mail.telepac.pt>

3 de março de 2016 às
09:42

Para: Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>

Exma. Sra.,

Obrigado por nos contactar, mas em principio não teremos dados de património cultural não registados na
base de dados sobre esse local.

tel:%2B%20%28351%29%20214%20537%20418
tel:%2B%28351%29%20967%20090%20740
mailto:geral@ias.pt
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De qualquer modo irei encaminhar este e-mail, se surgir alguma informação relevante que não esteja registada
nas bases de dados irei faculta-la.

Obrigado,
Com os melhores cumprimentos,
Manuel Vieira

[Citação ocultada]
Associação Almargem
R. de S. Domingos, 65 - 8100-536 Loulé
Telef. 289412959
www.almargem.org

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 3 de março de 2016 às 09:46
Para: Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do A <almargem@mail.telepac.pt>

Muito obrigada pela atenção, interesse  e disponibilidade!

Com os melhores cumprimentos,

Cândida Simplício
[Citação ocultada]

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 3 de março de 2016 às 09:51
Para: Bri Baptista <bribaptista@gmail.com>

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>
Data: 3 de março de 2016 às 09:46
Assunto: Re: RECAPE DO “PROJETO DO PORTO DE RECREIO DE FARO E DE UM FUNDEADOURO”:
pedido de informação relativa a património cultural
Para: Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do A <almargem@mail.telepac.pt>
[Citação ocultada]

http://www.almargem.org/
mailto:csimplic2009@gmail.com
mailto:almargem@mail.telepac.pt
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Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com>

Pedido de informação sobre património 
1 mensagem

Cândida Simplício <csimplic2009@gmail.com> 3 de março de 2016 às 15:09
Para: info@udiving.pt

Exmos senhores

Encontro-me a realizar o registo do património cultural existente na zona húmida da ria Formosa em frente da
cidade de Faro, entre a estação do caminho de ferro e a doca de recreio incluindo o canal de acesso à doca de
Faro até às Quatro Águas. Nesse sentido, solicito informação sobre indícios da existência de património nesta
área, nomeadamente, restos de embarcações antigas, âncoras antigas, ruinas de antigos moinhos,
concentrações de "cacos" em cerâmica, elementos antigos relacionados com pesca, marisqueio ou armações.

Desde já agradeço a atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos,

Maria Cândida Simplício

(Arqueóloga)

 

 

Rua Álvaro de Campos, 94, 2ºA

2785-339 São Domingos de Rana

Portugal

Telefone: + (351) 214 537 418

Móvel: +(351) 967 090 740

Skype: ias-arqueologia

geral@ias.pt

tel:%2B%20%28351%29%20214%20537%20418
tel:%2B%28351%29%20967%20090%20740
mailto:geral@ias.pt
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Mapas de Ruído 
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