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1 Resumo 
O levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas 
(sistemáticas) executadas no âmbito do Descritor Património para o RECAPE 
da Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora) 
contribuíram para o registo de 8 ocorrências patrimoniais na área de 
incidência do projeto. 
 
O conjunto é formado por 1 sepultura (n.º 1/CNS 34294), por 3 quintas (n.º 6, 
n.º 8 e n.º 9), 1 cruzeiro (n.º 7) e 3 eventuais sítios arqueológicos (n.º 10, n.º 
11 e n.º 13). 
 
Com o traçado proposto existem 4 ocorrências patrimoniais na área de 
incidência direta deste projeto (n.º 6, n.º 7, n.º 9 e n.º 13), das quais uma 
tem impacte negativo direto (n.º 7 – Cruzeiro da Piedade), outra ocorrência 
tem um potencial impacte negativo direto (n.º 13 – povoado de Monte Rei). A 
propriedade da quinta da Quinta do Sande (n.º 6) e a propriedade da Quinta 
de Santo António (n.º 9) serão abrangidas por este projeto, mas não existem 
impactes negativos no edificado existente. 
 
Perante os resultados obtidos nas prospeções de campo, existem importantes 
condicionantes patrimoniais para a normal execução deste projeto, sendo 
necessário assegurar o cumprimento das medidas de mitigação específicas 
(sondagens arqueológicas de diagnóstico e transladação de um elemento 
arquitetónico móvel). 
 
As medidas de minimização patrimonial de impacte serão também genéricas, 
designadamente o acompanhamento arqueológico permanente e presencial 
durante as operações que impliquem todo o tipo de movimentação de terras 
(desmatação, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimo de 
inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou 
desmatação. 
 
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospecções 
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as 
observações constantes neste texto e identificar eventuais vestígios 
arqueológicos, numa fase prévia à escavação. 
 



 



 

RECAPE – Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante a Évora) 3 

2 Índice 

1 RESUMO 2 

2 ÍNDICE 3 

3 INTRODUÇÃO 5 

3.1 CARATERIZAÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO 5 

3.2 ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE 9 

3.3 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE POTENCIAÇÃO 10 

3.3.1 Fase de Elaboração do Projeto de Execução e do RECAPE 10 

3.3.2 Fase Prévia à Obra e Fase de Obra 13 

4 SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 14 

4.1 METODOLOGIA 14 

4.1.1 Levantamento de informação 14 

4.1.1.1 Escala de análise espacial 14 

4.1.2 Recolha bibliográfica 15 

4.1.2.1 Análise toponímica 15 

4.1.3 Prospeção arqueológica 16 

4.1.3.1 Visibilidade do terreno 16 

4.1.3.2 Ficha de sítio 17 

4.1.3.3 Registo fotográfico 19 

4.1.3.4 Registo cartográfico 19 

4.1.3.5 Informação oral 20 

4.1.4 Valor patrimonial 20 

4.2 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ADMINISTRATIVA 23 

4.3 FATOR DE PATRIMÓNIO 26 

4.3.1 Caraterização patrimonial 26 

5 AVALIAÇÃO DE IMPACTE PATRIMONIAL 27 

5.1 CARATERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 27 

5.2 VALOR DE IMPACTE PATRIMONIAL 28 

5.3 ANÁLISE DE IMPACTES PATRIMONIAIS 29 

5.3.1 Fase de construção 29 

5.3.2 Síntese de impactes 30 

6 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 32 

6.1 MEDIDAS ESPECÍFICAS (FASE PRÉVIA À OBRA) 32 

6.1.1.1 Sondagens arqueológicas de diagnóstico 32 

6.1.1.2 Transladação de elementos arquitectónicos 32 

6.2 MEDIDAS GENÉRICAS 33 



 

RECAPE – Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante a Évora) 4 

6.2.1 Fase de Construção (acompanhamento arqueológico) 33 

7 BIBLIOGRAFIA 36 

8 FICHA TÉCNICA 38 

ANEXO I: DOCUMENTAÇÃO GRÁFICA 39 

ANEXO II: FICHAS DE SÍTIO 40 

ANEXO III: INVENTÁRIO DE FOTOGRAFIAS 41 

ANEXO IV: INVENTÁRIO DE FOTOGRAFIAS IMPRESSAS 43 



 

RECAPE – Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante a Évora) 5 

3 Introdução 
A Terralevis, Património, Arqueologia e Sistemas de Informação, Lda. foi 
contratada pela empresa Arqpais, Consultores de Arquitetura Paisagista e 
Ambiente, Lda, para realizar o Descritor da Património para o RECAPE da 
Ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte - Variante de Évora (Évora). 
 
Os principais objetivos deste texto consistem na apresentação das principais 
condicionantes patrimoniais para o desenvolvimento deste projeto, que liga a 
estação de Évora à futura estação de Évora Norte, numa extensão aproximada 
de 10 kms (10+159km). 
 
Considerando as caraterísticas do projeto, este trabalho tem um caráter 
linear, para o qual se estabeleceu uma estratégia de trabalho composta por 
três etapas: 
 

1. Planeamento e levantamento bibliográfico de toda a informação 
disponível. 
2. Realização de prospeções arqueológicas ao longo de toda a 
extensão do traçado: corredor com cerca de 10kms de comprimento 
e 400m de largura. 
3. Elaboração de um relatório final. 

 
O relatório final dos trabalhos arqueológicos deverá ser entregue dentro dos 
prazos previstos na legislação em vigor, após a aprovação do promotor deste 
estudo (Infra-Estruturas de Portugal, S.A.). 

3.1 Caraterização sumária do projeto 

Conforme a memória descritiva do projeto: 
 
“O projeto em estudo insere-se no concelho de Évora, por sua vez inserido no 
distrito também de Évora e na NUTS III – Alentejo Central integrada na NUT II 
– Alentejo. 
 
(…) 
 
O projeto em estudo integra o denominado Corredor Internacional Sul. 
 
O Corredor Internacional Sul (CIS) tem como objetivo fazer a ligação entre 
os Portos do Sul (Sines, Setúbal e Lisboa) e a fronteira espanhola 
(Caia/Badajoz). 
 
Este itinerário ferroviário de importância estratégica para Portugal, pretende 
estabelecer uma ligação ferroviária para o tráfego de mercadorias entre o 
Porto de Sines e Espanha e daí para o resto da Europa, contribuindo assim 
para a melhoria da capacidade do Porto de Sines (e do arco Sines – Setúbal - 
Lisboa) e da sua competitividade internacional (pelo alargamento da sua área 
de influência ao centro da Península Ibérica). 
 
Reforçando o papel da ferrovia no transporte internacional de mercadorias, 
esta ligação possibilitará a estruturação das acessibilidades do país quer 
internamente, quer relativamente ao exterior, facilitando o funcionamento 
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em rede e articulando os diferentes modos de transporte numa lógica de 
complementaridade, especialização e eficiência, com efeitos muito positivos 
na economia e no ambiente (transferência de carga da rodovia para a 
ferrovia). 
 
O projeto faz parte do Projeto Prioritário nº 16 (Eixo ferroviário de 
transporte de mercadorias Sines / Algeciras - Madrid - Paris) da Rede 
Transeuropeia de Transportes e do Corredor Atlântico, que envolve Portugal, 
Espanha, França e Alemanha. 
 
Os principais objetivos deste corredor ferroviário em território nacional (para 
o qual contribui o troço em estudo) são: 
 

 Redução da distância em 140 km; 

 Redução do tempo de percurso em cerca de 3h00; 

 Viabilização de circulação com tração elétrica em todo o percurso; 

 Viabilização da circulação de comboios de mercadorias com 750 m de 
comprimento; 

 Aumento da capacidade de carga rebocada para 1400 t com tração 
elétrica simples; 

 Dotação de condições de interoperabilidade ferroviária a nível 
nacional, ibérico e europeu; 

 Melhoria da fiabilidade e disponibilidade da infraestrutura; 

 Redução da sinistralidade nas passagens de nível (PN). 
 
Os investimentos previstos para o Corredor Internacional Sul 
(Sines/Setúbal/Lisboa – Caia) irão melhorar as condições operacionais neste 
corredor e consequentemente, aumentarão a atratividade dos serviços 
ferroviários de transporte de mercadorias e passageiros. Os principais 
impactes operacionais nos serviços ferroviários são: 
 

 Permitir a circulação e cruzamento de comboios com 750 m de 
comprimento; 

 Melhorar a qualidade, a fiabilidade e a segurança dos serviços 
ferroviários através da implementação de tração elétrica com a tensão 
standard europeia (25 kV) e nos serviços de sinalização eletrónica 
ERTMS/ETCS; 

 Reduzir as distâncias e tempos de viagem entre o Porto de Sines e a 
fronteira Portugal-Espanha; 

 Criar uma nova ligação direta com a fronteira de Espanha. 
 
Assim, pretende-se, de uma forma economicamente mais vantajosa, alargar o 
hinterland1 dos Portos de Sines, Lisboa e Setúbal, potenciando assim o 
desenvolvimento sustentável do sistema de transportes de mercadorias, um 
maior equilíbrio modal, o aumento da atratividade da fachada atlântica 
sudoeste da Europa, o reforço da coesão europeia e a integração económica e 
social. 

                                         
1
 Hinterland – Área terrestre definida pela influência económica do Porto. 
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Na figura seguinte são apresentadas as intervenções realizadas e previstas 
para a concretização do Corredor Internacional Sul, entre elas o troço Évora – 
Évora Norte em estudo. 
 
O troço Évora – Évora Norte, em via única, permite estabelecer a ligação 
entre a Rede Ferroviária Convencional (Linha de Évora já modernizada entre 
Bombel e Évora) com a Nova Ligação Ferroviária entre Évora Norte e 
Elvas/Caia (com projeto de execução aprovado). 
 
Assim, o presente projeto permite fechar esta ligação do Corredor 
Internacional Sul entre os km 117+700 da linha de Évora (saída da atual 
Estação de Évora ponto até onde a linha já se encontra modernizada e em 
funcionamento) e o ponto de ligação a Nova Ligação Ferroviária entre Évora 
Norte e Elvas/Caia, conforme representado na figura seguinte. 
Este projeto insere-se no corredor da Solução 2, de acordo com o 
determinado pela Avaliação de Impacte Ambiental desenvolvida. 
 

 

Figura 1 – Localização da área de incidência de projeto (Fonte: Arqpais, 2019) 

 
(…) 
 
Em termos genéricos o projeto será constituído por: 
 

 Linha Ferroviária - Linha de Évora, entre o PK 117+7002 da atual Linha 
de Évora e o PK 127+823, numa extensão total de cerca de 10,1 km; 

                                         
2
 O projeto de execução considera um 
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 1 Zona Neutra3 - entre o pk 121+010 e o pk121+160, numa extensão de 
150 m; 

 3 Viadutos; 

 5 Passagens superiores; 

 3 Passagens inferiores (1 passagens inferiores da EN254 e 2 passagens 
agrícolas, sendo que uma delas corresponde a um passagem hidráulica 
adaptada – PA/PH); 

 24 passagens hidráulicas (PH). 
 
A Via Férrea é o conjunto de elementos que serve de suporte e 
encaminhamento dos comboios e é constituída por duas partes fundamentais: 
Infraestrutura e Superestrutura, tal como se pode observar na figura seguinte. 
 
Assim, a Superestrutura é formada pelo balastro e armamento de via (carril, 
travessas e material de fixação e ligação) e a Infraestrutura é formada pelas 
camadas localizadas sob balastro (plataforma), aterros e taludes de 
escavação, sistemas de drenagem e onde se incluem as obras de arte 
destinadas a suportar a via. 
 
A superstrutura é constituída por: 

 Balastro – Material granular resultante da britagem de pedra com 
elevada resistência ao desgaste e à fragmentação. 

 Travessas – Elemento intermédio da superestrutura da via e destina-se 
a apoiar e fixar os carris e manter a distância entre as duas filas 
(bitola).  

 Carril – Viga de aço laminado, com uma secção transversal formada por 
cabeça, alma e patilha.  

 
A infraestrutura da via é formada pelas camadas localizadas sob o balastro 
(plataforma), aterros e taludes de escavação, sistemas de drenagem e onde 
se incluem as obras de arte destinadas a suportar a via. 
 
Os restabelecimentos rodoviários previstos resultam da necessidade de 
repor a circulação na rede viária existente com a introdução da nova 
infraestrutura ferroviária. No quadro seguinte apresentam-se as principais vias 
rodoviárias intersetadas pelo empreendimento e que constituem a 
necessidade de serem restabelecidas transversalmente, 5 através de 
passagem superior e 3 por passagem inferior. 
 
Os Caminhos Paralelos foram estudos de forma a garantir que a sua 
implantação minimizasse as expropriações e evitasse significativas 
movimentações de terras. Procurou-se ainda que os trabalhos se restringissem 
às tradicionais desmatações, decapagens, pavimentações (quando necessário) 
e drenagem. 
 
 O perfil transversal tipo dos Caminhos Paralelos apresenta uma faixa de 
rodagem de 3.00 m de largura. A plataforma terá 4.00 m de largura total 

                                         
3
 A Zona Neutra faz a separação elétrica entre duas catenárias com diferentes potenciais 

elétricos 
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incluindo quando necessário valetas no caso de escavação ou uma transição 
para o aterro de 0.5m. 

 
Os Caminhos de Serviço são considerados, em articulação com os caminhos 
paralelos, para efeitos de inspeção e manutenção da plataforma ferroviária e 
respetivos taludes e de acesso de emergência à via-férrea. Estes caminhos 
desenvolvem-se do lado direito ou esquerdo da plataforma da via-férrea 
(dependendo dos condicionantes). 
 

Os Caminhos de Serviço encontram-se ligados à rede viária existente e aos 
restabelecimentos que estão considerados ao longo do traçado de via-férrea. 
Estas ligações são efetuadas através de portões, sendo estes caminhos 
vedados de ambos os lados e portanto de utilização privada. 
 
Os Caminhos de Serviço permitem igualmente aceder ao Posto de Zona 
Neutra, à maioria das Passagens Hidráulicas, aos encontros da maioria dos 
viadutos e a toda a sinalização ferroviária. 
 
Na ferrovia, acatenária é um sistema de distribuição e alimentação elétrica 
aérea.  A catenária é um sistema mecânico que transmite energia ao material 
motor em circulação através de pantógrafos (dispositivo montado no topo da 
locomotiva ou automotora, que os alimenta com corrente elétrica recolhida 
da catenária). 
 
(…) 
 
A implantação dos postes de catenária em plena via, incluindo nas obras de 
arte, será de 3,35 m medida entre o eixo da via e o eixo do poste. Os postes 
da catenária são colocados do lado esquerdo da via.” (Arqpais, 2019). 
 

3.2 Elementos a apresentar em RECAPE 

 
“8. Demonstração de que os resultados da prospeção arqueológica 
sistemática foram tidos em consideração na fase de elaboração do 
Projeto de Execução e que o mesmo procurou evitar a afetação direta das 
ocorrências identificadas ou que venham ainda a ser identificadas no 
decurso desses trabalhos.” 
 
Uma vez que o projeto em causa é desenvolvido em fase de Projeto de 
Execução tendo já sido previamente alvo de avaliação ambiental em fase de 
Estudo Prévio havia já um diagnóstico patrimonial preliminar, decorrente de 
trabalhos de prospeção seletiva desenvolvidos, o que permitiu desde logo 
projetar um traçado com a menor afetação possível dos elementos 
patrimoniais identificados. 
 

Durante a presente fase de Projeto de Execução os trabalhos arqueológicos 
foram completados com a prospeção sistemática. Destes trabalhos resultou 
que não foram identificados dados adicionais aos já enunciados na fase de 
Estudo Prévio. Desta forma não houve qualquer ajuste ao projeto decorrente 
de novas ocorrências identificadas. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Locomotiva
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“9. Relativamente às quintas muradas (ocorrências n.ºs 6, 8 e 9) 
apresentar a demonstração dos ajustes efetuado no Projeto de 
Execução.” 
 
As três quintas muradas localizam-se num troço entre os km 121+725 a 
123+700. Nesta zona, como o desenvolvimento do projeto de execução foi 
desenvolvido um pequeno ajuste de projeto que permitiu minimizar a 
afetação de montado, levando a interferência com a propriedade da Quinta 
do Sande (n.º 6), numa maior extensão. 
 
De qualquer forma, esta situação não se repercute em maiores impactes sobre 
esta quinta, uma vez que a zona mais nobre da propriedade, corresponde à 
zona onde está o edificado da quinta, mais a sul, ainda afastado da zona de 
desenvolvimento do traçado, não representando a alteração em causa 
repercussões distintas da solução do EP. 
 
A Quinta da Piedade (n.º 8) não é afetada pelo projeto. 
 
A Quinta de Santo António (n.º 9) é afetada de modo limítrofe na zona onde o 
projeto se desenvolve sobre a linha existente pelo que o aproveitamento 
deste troço existente já minimiza impactes de outras novas afetações no 
território. 
 
Fora do Domínio Ferroviário atualmente constituído no local a afetação da 
quinta ocorre apenas em zona limítrofe pela necessidade de execução do 
caminho paralelo à via para serventia das populações locais. 
 
“29. Relatório final de trabalhos arqueológicos (prospeção) e eventuais 
ajustes do Projeto de Execução decorrentes destes trabalhos.” 
 
O atual documento consiste no Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos 
desenvolvido no âmbito do projeto de execução em avaliação. 
 

Destes trabalhos não resultaram quaisquer ocorrências adicionais às 
identificadas na fase de Estudo Prévio nem outros dados adicionais que 
justificassem ajustes ao projeto. 

3.3 Medidas de Minimização e de Potenciação 

3.3.1 Fase de Elaboração do Projeto de Execução e do RECAPE 

 
“16. Evitar afetar os bens imóveis identificados pelo EIA, nomeadamente 
as quintas muradas correspondentes às ocorrências n.ºs 6, 8 e 9, bem 
como a ocorrência n.º 7 (cruzeiro), que deverá ser conservado in situ. O 
Projeto de Execução deve ainda procurar minimizar a afetação dos 
respetivos enquadramentos paisagísticos.” 
 
À semelhança do que ocorria na fase de Estudo Prévio não foi possível evitar a 
afetação da quinta de sande (n.º 6). 
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Houve um ajuste na diretriz do traçado nesta zona, passando a diretriz a 
desenvolver-se mais para sul, no sentido de preservar o montado existente a 
norte. 
 
Esta opção faz com que o traçado se desenvolva de forma mais expressiva na 
área identificada como ocorrência patrimonial n.º 6 - Quinta de Sande. De 
qualquer forma, esta situação não se coaduna com um aumento no impacte 
sobre esta quinta, uma vez que a zona mais nobre da propriedade, onde está 
o edificado da quinta, está ainda afastado da zona de desenvolvimento do 
traçado (a cerca de 380 m do km 121+900), não representando a alteração em 
causa repercussões sobre o património distintas da solução do Estudo Prévio e 
possibilitando a preservação do montado. 
 

 

Figura 2 – Localização da Quinta de Sande, a partir do eixo da linha 

 
Com o traçado proposto é possível evitar a afetação da quinta murada 
identificada como ocorrências n.º 8 – Quinta da Piedade.  
 
A ocorrência n.º 8 – Quinta da Piedade desenvolve-se a nascente da EN18. A 
zona de maior proximidade ao traçado ocorre ao km 122+750, em que uma 
extrema da quinta fica a cerca de 35 metros numa zona da quinta composta 
por olival e alguns sobreiros no limite. O casario da quinta fica mais distante 
da intervenção do traçado (a cerca de 160 metros do km 123+100) ficando o 
acesso à quinta localizado no extremo do restabelecimento da EN18 (PS122-
1). 
 
Entre o km 133+425 a 123+690, o traçado tem um desenvolvimento paralelo 
ao limite da ocorrência n.º 9 (Quinta de Santo António), localizada a poente, 
a 15 metros do eixo do traçado, desta forma a quinta é afetada apenas de 
forma limítrofe pelo caminho paralelo adjacente à ferrovia. 
 
Relativamente ao cruzeiro (n.º 7) este localiza-se ao km 122+700. Em função 
dos novos parâmetros de via é necessário ocupar esta área pelo talude de 
escavação do lado direito da via. 
 
Desta forma, não será possível preservar o cruzeiro no mesmo local. Assim, 
em virtude da necessidade de ajuste da sua localização sugere-se que na fase 
de obra se verifique conjuntamente com a junta de freguesia qual o melhor 
local para a transladação do cruzeiro. 
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Importa mencionar que atualmente o cruzeiro encontra-se numa área 
bastante degradada envolta por entulho e lixo diverso, conforme imagem 
seguinte. 
 

 

Figura 3 – Vista geral do cruzeiro e da lixeira existente nas sua imediações 

 
Desta forma, sugere-se assim a inclusão da medida na DCAPE da seguinte 
forma: 
 

 Em fase prévia da obra avaliar conjuntamente com a Junta de 
Freguesia qual o melhor local para a transladação do cruzeiro 
localizado ao km 122+700. 

 
“17. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática do corredor 
selecionado, numa faixa mínima de 200 metros de largura do eixo 
projetado da linha férrea, e de todas as componentes de projeto, como 
acessos, estaleiros, zonas de empréstimo e de depósito de terras. 
 
A prospeção deverá procurar relocalizar e delimitar as ocorrências 
inventariadas que não foram identificadas durante os trabalhos de 
campo realizados para o EIA, devendo os seus resultados vir ainda a 
condicionar a elaboração Projeto de Execução. 
 
Quando por razões técnicas do Projeto, não houver possibilidade de 
proceder a alterações pontuais de traçado ou de localização dos 
respetivos componentes, a destruição total ou parcial de um Sítio deverá 
ser assumida no RECAPE como inevitável. Deve ficar também 
expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da 
totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra. No 
caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo 
gráfico, fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no caso de 
sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.” 
 
Conforme solicitado foi desenvolvida a Prospeção Arqueológica Sistemática 
cujo relatório se apresenta agora, bem como, as visibilidades do terreno 
prospetado. 
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Denote-se contudo que do trabalho desenvolvido não foram identificadas 
novas ocorrências para além das já conhecidas da fase de Estudo Prévio. 

3.3.2 Fase Prévia à Obra e Fase de Obra 

 
“24.Prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de 
estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras, caminhos de 
acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas prospetadas 
em fase de Projeto de Execução e RECAPE ou que tivessem apresentado 
ausência de visibilidade do solo. 
25.Após a desmatação, deverá ser efetuada a prospeção arqueológica 
sistemática das áreas de incidência direta de todas as componentes de 
obra. 
26.Prever o efetivo acompanhamento arqueológico da obra, continuado e 
direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as 
ações inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais mas 
simultâneas.  
O acompanhamento arqueológico da obra deverá incidir em todos os 
trabalhos, durante a instalação de estaleiros, as fases de decapagem, 
desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, escavação das valas 
e de todas as ações que impliquem revolvimento de solos. 
27.As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o 
acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e 
em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ 
(mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que 
não se degrade o seu estado de conservação atual ou salvaguardadas 
pelo registo. 
28.Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão 
determinar a adoção de medidas de minimização específicas (registo 
documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre 
outras) nomeadamente no caso de não ser possível determinar a 
importância científica e patrimonial das ocorrências então identificadas. 
29.Os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra 
deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela. 
30.Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no interior 
da faixa de 25m centrada no eixo da linha, de forma a evitar a sua 
afetação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deverá ser 
proibida ou muito condicionada. 
31.Sinalizar as ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, 
condicionando a circulação de modo a evitar a sua afetação.” 
 
O devido Acompanhamento Arqueológico da Obra será desenvolvido no 
sentido do cumprimento das medidas supracitadas.  
 
As medidas referidas são transcritas no respetivo subcapítulo de medidas de 
mitigação patrimonial garantindo a sua consideração em obra, em especial, 
pela equipa responsável pelo acompanhamento Arqueológico, mas também 
pelos demais intervenientes em obra: Dono de Obra, Fiscalização e 
Empreiteiro(s). 
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4 Situação de Referência 

4.1 Metodologia 

Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o 
Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de 
Novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, 
(Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e 
n.º 115/2012, de 25 de Maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de 
Cultura e da Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente) e 
pretendem cumprir os termos de referência para o descritor património 
arqueológico em estudos de Impacte Ambiental (Circular do Instituto 
Português de Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004). 
 
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à 
Direção Geral de Património Cultural, no dia 20 de Fevereiro de 2019, com a 
direção científica de João Albergaria, tendo sido aprovado pela Direção 
Regional de Cultura do Alentejo, conforme ofício emitido em 13 de Março de 
2019. 
 
O processo tem o n.º EX-DRE/2001/07-00/2990/PATA/12316 (CS 185245). 
 
Os trabalhos realizados não se sobrepõem com outros trabalhos aprovados 
pelas Direções Regionais de Cultura e pela Direção Geral de Património 
Cultural. A equipa técnica teve uma afetação de 100% a este projeto. 

4.1.1 Levantamento de informação 

4.1.1.1 ESCALA DE ANÁLISE ESPACIAL 

A situação atual do factor Património circunscreve uma faixa de terreno 
designada como área de enquadramento histórico (corredor alternativo com 
400m de largura), que tem a finalidade de inventariar e localizar todas as 
ocorrências patrimoniais existentes na área em estudo. 
 
A área de incidência de projeto consiste no corredor onde se realizaram 
prospeções arqueológicas sistemáticas, com cerca de 10kms de extensão e 
400m de largura. 
 
A área de afetação direta corresponde à zona de implantação do projeto. 
 
A área de afetação indirecta consiste num corredor com 50m de largura, 
centrado ao eixo da linha. Esta faixa de terreno constitui uma medida 
preventiva e deverá servir para sinalizar todos os potenciais impactes 
negativos directos, que poderão eventualmente ocorrer durante o decorrer da 
empreitada, mais concretamente na abertura de acessos às frentes de obra, 
na desmatação do terreno e na movimentação de máquinas. 
 
Para determinar a incidência de impacte, a distância foi estabelecida a partir 
do limite externo conhecido da ocorrência patrimonial e o eixo da linha. 
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Convém salientar que nesta fase do estudo prévio não foram definidas as 
áreas de implantação do estaleiro, bem como, as zonas de depósito e 
empréstimo de terras. Por este motivo, não foi possível observar o terreno 
nestes locais. 

4.1.2 Recolha bibliográfica 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu 
sobre os seguintes recursos: 
 

 Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios 
Arqueológicos, doravante designada Endovélico)4 da responsabilidade 
da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). 

 Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC 5 da 
responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC). 

 SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico6 do 
Instituto da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural 
(DGPC).  

 Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de 
relevância nacional da responsabilidade da Universidade do Minho7 

 IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército8 

 Googlemaps9 

 3ª Alteração ao Plano Diretor Municipal de Évora, publicado pelo Aviso 
n.º 2174/2013, Diário da República, 2.ª série, n.º 30, 12/03/2013, 6207 
– 6235, alterado pelo Aviso n.º 13604/2016, Diário da República, 2.ª 
série, n.º 211, 03/11/2016. 

 3.ª revisão do Plano de Urbanização de Évora (PUE), ratificada pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 13/2000, Diário da República, 
1.ª série-B, n.º 74, de 28/03/2000, alterada pelo Aviso n.º 12113/2011, 
Diário da República, 2.ª série, n.º 107, 22/06/2011, 23959 – 24012 e 
reteficado pela Declaração de rectificação n.º 1970/2011, Diário da 
República, 2.ª série, n.º 246, 26/12/2011, 50345 – 50346. 

 Câmara Municipal de Évora: Évora Turismo: Visitar (http://www.cm-
evora.pt/pt/evoraturismo/visitar, 06/09/2017) 

 Câmara Municipal de Évora: Viver: Cultura e Património 
(http://www.cm-evora.pt/pt/site-
viver/culturaepatrimonio/Paginas/list.aspx, 06/09/2017) 

 Câmara Municipal de Évora: Viver: Habitar: Ordenamento do Território 
(http://www.cm-evora.pt/pt/site-viver/Habitar/ordenamento-do-
territorio/Paginas/list.aspx, 01/09/2017) 

 Bibliografia publicada sobre a região. 

4.1.2.1 ANÁLISE TOPONÍMICA 

A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a presença dos 
seguintes topónimos com potencial significado arqueológico na área de 

                                         
4
 http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios 

5
 http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-

patrimonio/ 
6
 http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx 

7
 http://geossitios.progeo.pt/index.php 

8
 http://www.igeoe.pt/ 

9
 https://maps.google.pt/ 
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projeto e nas suas imediações. Estes encontram-se discriminados no quadro 
seguinte, conforme as categorias propostas por Ferreira e Soares, 1994.10 
 
Tipo de Vestígios Topónimo 

Estruturas industriais Quinta do Forno de Cal
11

 

Estruturas religiosas Senhora do Carmo 
 
Quadro 1 – Topónimos na área de projecto com potencial significado arqueológico 

 
A localização destes topónimos foi tida em consideração na programação e 
execução da prospeção arqueológica realizada no âmbito deste trabalho. 

4.1.3 Prospeção arqueológica 

As prospeções arqueológicas realizaram-se nos dias 2 e 3 de Agosto de 2019, 
tendo sido usados 2 dias úteis de trabalho de campo. 
 
As prospeções foram executadas de forma sistemática em toda a extensão do 
traçado da ferrovia, num corredor com 400m de largura e cerca de 10km de 
extensão. 
 
Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de 
Trabalhos Arqueológicos, o técnico responsável foi devidamente autorizado 
pelo responsável pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental para 
realizar prospeções arqueológicos nos terrenos e responsabiliza-se por 
eventuais danos causados pela atividade arqueológica. A sinalização e 
segurança foi efetuada conforme a legislação prevista para este tipo de 
trabalhos de campo. 
 
A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente 
transposta para o atual relatório. Como não foram recolhidos materiais 
arqueológicos no decorrer das prospeções arqueológicas, não há necessidade 
de fazer qualquer depósito de materiais arqueológicos. 

4.1.3.1 VISIBILIDADE DO TERRENO 

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas 
categorias subordinadas: a primeira consiste numa análise geral da 
visibilidade do terreno, que nos permite distinguir as grandes unidades de 
observação; a segunda distingue-se pela necessidade de pormenorizar o grau 
de visibilidade boa do terreno (ver Quadro 3). 
 
Visibilidade má do terreno 1 Intransponível ao percurso pedestre. 

Visibilidade mista do terreno 2 Arvoredo denso, mas com o mato medianamente 

limpo. 

Facilita o percurso pedestre e a observação geral do 

terreno. 

Visibilidade média do terreno 3 Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do 

joelho. 

Facilita o percurso pedestre e a observação de 

construções. 

                                         
10

 Consideram-se aqui só as categorias que potencialmente indicam a ocorrência de vestígios 

arqueológicos. 
11

 A itálico topónimos associados a elementos patrimoniais recenseados neste trabalho 
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Visibilidade boa do terreno 4 Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do 

joelho. 

Facilita o percurso pedestre, a observação de 

construções e de materiais arqueológicos. 

Solo urbano 5 Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, 

grande quantidade de entulho e de lixo recente. 

Observação de construções, mas superfície de solo 

original sem qualidade de observação. 

Aterros e escavações 6 Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno 

completamente revolvido. 

Superfície do solo original sem qualidade de 

observação. 

Área vedada 7 Intransponível ao percurso pedestre. 

Terreno de forte inclinação 8 Percurso pedestre dificultado por questões de 

segurança. 

Áreas de fogo e de desmatação 9 Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira 

Facilita o percurso pedestre, a observação de 

construções e de materiais arqueológicos. 

Quadro 2 – Graus de visibilidade do terreno 

Visibilidade mínima da 

superfície do solo 

4.1 Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo. 

Observação facilitada de construções, mas com 

identificação difícil de materiais arqueológicos. 

Visibilidade intermédia da 

superfície do solo 

4.2 Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo. 

Observação facilitada de construções e identificação 

razoável de materiais arqueológicos. 

Visibilidade elevada da 

superfície do solo 

4.3 Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes. 

Observação facilitada de construções e de materiais 

arqueológicos. 

Quadro 3 – Grau de diferenciação do descritor 4 

4.1.3.2 FICHA DE SÍTIO 

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos 
trabalhos de campo é feito numa ficha criada para este efeito. A Ficha de 
Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de descritores relacionados com 
os seguintes objetivos: 
 

 Identificação. 

 Localização administrativa e geográfica. 

 Descrição da Paisagem. 

 Caraterização do material arqueológico. 

 Caraterização das estruturas. 

 Avaliação e classificação do valor patrimonial. 

 Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial. 
 

Número Numeração sequencial dos sítios identificados. 

Designação Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado 

na mesma freguesia. 

CNS Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados 

Endovélico (DGPC). 

Tipo de sítio Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico 

(DGPC). 

Período Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico 

(DGPC). 

Tipo de trabalhos Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico 
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realizados (DGPC). 

Classificação oficial Tipo de Classificação Oficial. 

Legislação Decreto-Lei que define a Classificação Oficial. 

ZEP Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define. 

Quadro 4 – Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio 

Topónimo Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma 

freguesia. 

Lugar Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as 

fontes orais. 

Freguesia Freguesia onde está localizado. 

Concelho Concelho onde está localizado. 

Sistemas de 

Coordenadas 

Datum Lisboa 

C.M.P. Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000 

Quadro 5 – Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio 

 
Acessibilidade Tipo de Acessos e respetiva inventariação. 

Âmbito geológico Caracterização geológica sumária do local de implantação do 

sítio.  

Relevo Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra 

implantado.  

Coberto vegetal Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio. 

Uso do solo Descrição do uso do solo no local implantação do sítio. 

Controlo Visual da Paisagem Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio. 

Tipo de vestígios 

identificados  

Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do 

sítio. 

Quadro 6 – Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente 

Área de dispersão Caracterização da área de dispersão do material 

arqueológico. 

Tipo de dispersão Caracterização da forma como o material arqueológico se 

distribui pela área do sítio. 

Tipo de material presente Recenseamento dos tipos de material arqueológico 

observados no sítio. 

Características do material 

identificado 

Descrição mais pormenorizada do material arqueológico 

observado. 

Cronologia do material 

identificado 

Caracterização cronológica do material arqueológico 

observado. 

Quadro 7 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico 

 
Estado de conservação Caraterização do estado de conservação das estruturas. 

Descrição da planta e relação 

espacial das estruturas 

Descrição da forma como as estruturas identificadas se 

organizam espacialmente. 

Modo de Construção Descrição do modo de construção de cada estrutura. 

Materiais de Construção Descrição dos materiais usados na construção de cada 

estrutura. 

Descrição das estruturas Descrições das características de cada estrutura que não 

tenham sido assinaladas nos campos anteriores. 

Interpretação funcional das 

estruturas 

Proposta da função de cada estrutura. 

Elementos datantes da estrutura Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a 

cada estrutura. 

Quadro 8 - Grupo de descritores relacionado com a caraterização das estruturas 
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4.1.3.3 REGISTO FOTOGRÁFICO 

O registo fotográfico realizado teve como objetivos a obtenção de imagens 
dos sítios com valor patrimonial, da paisagem envolvente, do relevo e da 
vegetação que cobria o terreno, na área que será afetada por este projeto. 

4.1.3.4 REGISTO CARTOGRÁFICO 

Todos os sítios foram localizados na Carta Militar de Portugal, folhas n.º 449 e 
n.º 460 e georeferenciados com coordenadas em Datum Lisboa (Anexo I, Fig.ª 
1, à escala 1:25000). 
 
Os sítios identificados nas prospeções arqueológicas e o grau de visibilidade 
do terreno na área de incidência deste projeto foram também localizados na 
cartografia (1:5000, Anexo I, fig.ª 2 e fig.ª 3). 
 

N.º  Designação Concelho Freguesia M P Z 

1 Horta do Courinhas Évora UF da Malagueira e Horta das Figueiras 220733 177408 252 

2 Quinta do Forno da Cal Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 221198 177908 247 

3 Quinta das Águas Férreas Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 220637 178960 252 

4 Quinta de Nossa Senhora da Conceição Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 220739 179444 256 

5 Ponte dos Viandantes Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 220955 179567 256 

6 Quinta do Sande Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 221396 179621 257 

7 Cruzeiro da Piedade Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 221297 180411 263 

8 Quinta da Piedade Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 221753 180788 256 

9 Quinta de Santo António Évora Canaviais 221622 181239 261 

10 Caritas Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 221799 181523 263 

11 Vale de Figuerinha Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 223775 183703 244 

12 Vale Figueirinha 5 Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 224523 184489 247 

13 Monte Rei Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 222601 178603 269 

14 Vale Melhorado 1 Évora Nossa Senhora de Machede 224199 177403 269 

15 Vale Melhorado 5 Évora Nossa Senhora de Machede 224400 177701 278 

16 Vale Melhorado 2 Évora Nossa Senhora de Machede 224220 178427 256 

17 Capela de Nossa Senhora do Carmo Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 224353 179005 240 

18 Anta da Quinta do Lobo Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 224303 180305 232 

19 Quinta do Lobo 1 Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 224349 180327 230 

20 Quinta do Lobo 2 Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 224400 180602 230 

21 Escola do Degebe Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 224201 190903 239 

22 Mauriz 3 Évora Canaviais 224324 181437 235 

23 Fonte Boa 2 Évora Nossa Senhora de Machede 224455 182231 239 
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N.º  Designação Concelho Freguesia M P Z 

24 Monte do Vale da Figueirinha 2 Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 224248 182923 250 

25 Vale Figueirinha 4 Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 224168 182984 250 

26 Vale Figueirinha 3 Évora UF de Bacelo e Senhora da Saúde 224170 183535 240 

27 Évora Évora 
UF de Évora (São Mamede, Sé, São 

Pedro e Santo Antão) 
219511 178277 302 

Quadro 9 – Localização das ocorrências patrimoniais 

4.1.3.5 INFORMAÇÃO ORAL 

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas não se recolheu 
informação oral pertinente. 

4.1.4 Valor patrimonial 

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores 
considerados mais importantes para calcular o valor patrimonial de cada sítio. 
O valor patrimonial é calculado usando as categorias apresentadas no Quadro 
11, às quais é atribuída uma valoração quantitativa. 
 
A avaliação patrimonial das ocorrências patrimoniais aplica-se somente às 
ocorrências inventariadas na área de projeto. 
 
Valor da Inserção Paisagística 2 

Valor da Conservação 3 

Valor da Monumentalidade 2 

Valor da raridade (regional) 4 

Valor científico 7 

Valor histórico  5 

Valor Simbólico 5 

Quadro 10 – Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação 

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se 
relaciona com o espaço envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor 
ao sítio, assim como a avaliação da qualidade desse espaço. Se, por exemplo, 
a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à paisagem 
original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização do 
sítio, a sua inserção paisagística será considerada “com interesse”. 
 
Se não for possível determinar este valor, o mesmo não contribuirá para o 
cálculo do Valor Patrimonial. 
 

Com Interesse 5 

Com pouco interesse 2 

Sem Interesse 1 

Indeterminável Nulo 

Quadro 11 - Descritores do valor da inserção paisagística e respetivo valor numérico 

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência 
patrimonial em questão. Do valor deste item pode depender uma decisão de 
conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais profícuo, se todas as 
outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom 
estado do que num sítio em mau estado. 
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O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este 
critério não será tido em conta na determinação do Valor Patrimonial. 
 

Bom 5 

Regular 2 

Mau 1 

Desconhecido Nulo 

Quadro 12 - Descritores do valor da conservação e respetivo valor numérico 

 
O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência 
patrimonial no meio envolvente, dadas as suas características arquitetónicas 
e artísticas. Avalia simultaneamente o impacto que resulta de uma intenção 
evidente dos construtores do sítio em questão e o impacto que é atualmente 
observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, 
assim como da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a 
monumentalidade de um sítio. 
 
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A 
valorização das suas características arquitetónicas e artísticas será feita tendo 
em consideração a sua relevância a nível regional. 
 
Também neste caso não será possível determinar o Valor da Monumentalidade 
de um sítio totalmente enterrado e nesse caso este critério não será tido em 
conta na determinação do Valor Patrimonial. 
 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

Quadro 13 - Descritores do valor da monumentalidade e respetivo valor numérico 

 
O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências 
patrimoniais com as mesmas características daquela que se encontra em 
avaliação na região em estudo. Haverá situações, por incapacidade de 
caracterizar convenientemente o objeto em estudo, em que se desconhecerá 
a raridade do mesmo. Nesse caso este critério não será tido em conta na 
determinação do Valor Patrimonial. 
 

Único 5 

Raro 4 

Regular 2 

Frequente 1 

Desconhecido Nulo 

Quadro 14 - Descritores do valor da raridade e respetivo valor numérico 

 
O Valor científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em 
avaliação, para o conhecimento das sociedades que o construíram e 
utilizaram. Este valor é independente da antiguidade atribuída à incidência 
patrimonial em questão. 
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Mais uma vez, se este valor for indeterminável, não será tido em conta na 
determinação do Valor Patrimonial. 
 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

Quadro 15 - Descritores do valor científico e respetivo valor numérico 

 
No Valor histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem 
como objeto representativo de um determinado período histórico na região 
em questão. Neste caso a antiguidade do objeto já será considerada, visto 
que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos históricos mais 
recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular. 
 
Também é considerado na atribuição deste valor que para o conhecimento das 
sociedades pré-históricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos 
das sociedades históricas e mesmo contemporâneas, os vestígios materiais são 
a única fonte de informação disponível. 
 
Também neste caso é possível que este valor seja indeterminável e 
consequentemente não será utilizado no cálculo do valor patrimonial. 
 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

Quadro 16 - Descritores do valor histórico e respetivo valor numérico 

 
Com o Valor simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência 
patrimonial tem para as comunidades que usufruem dela atualmente. A 
atribuição deste valor depende da perceção do lugar do objeto na identidade 
comunitária, da relação afetiva que as populações mantêm com ele, da 
importância na sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar 
este valor, o mesmo não será usado para calcular o Valor Patrimonial. 
 

Elevado 5 

Médio 2 

Reduzido 1 

Indeterminável Nulo 

Quadro 17 - Descritores do valor simbólico e respetivo valor numérico 

 
O Valor Patrimonial resulta pois da avaliação dos sete fatores anteriormente 
descritos. Esta avaliação decorre da observação do sítio e análise da 
informação existente sobre o mesmo. Classifica-se cada sítio segundo um 
determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação, Monumentalidade, 
etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por 
exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme os quadros 
anteriores. 
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Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no 
Valor Patrimonial, são ponderados de forma diferenciada, conforme os 
valores apresentados no Quadro 19. 
 
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos 
vários critérios apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo 
número total de categorias consideradas, ou seja: 
 

(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor 
da Monumentalidade*2) + (Valor da raridade*4) + (Valor cientifico*7) 
+ (Valor histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7 

 
Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo 
atribuível será igual a 4, enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será 
obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que corresponde à Classe E de 
Valor Patrimonial, se os únicos fatores considerados no cálculo do Valor 
Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o 
Valor da Inserção Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da 
Monumentalidade. Num caso destes, o Valor Patrimonial obtido reflete 
sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão e 
portanto deve ser manuseado com muita cautela. 
 
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma 
Classe de Valor Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências 
patrimoniais de valor mais elevado e a classe E às incidências patrimoniais 
com menor valor. 
 

Significado Classe de Valor Patrimonial Valor Patrimonial 

Muito elevado A ≥16 ≤20 

Elevado B ≥12 <16 

Médio C ≥8 <12 

Reduzido D ≥4 <8   

Muito reduzido E <4 

Quadro 18 - Relação entre as classes de valor patrimonial e o valor patrimonial 

4.2 Localização geográfica e administrativa 

A área de estudo localiza-se administrativamente no Distrito de Évora, 
concelho de Évora e freguesias de Canaviais, União de Freguesias de Bacelo e 
Senhora da Saúde, União de Freguesias de Évora (São Mamede, Sé, São Pedro 
e Santo Antão), Nossa Senhora de Machede e União de Freguesias de 
Malagueira e Horta das Figueiras. 
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N.º  Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Cronologia Bibliografia 

1 Horta do Courinhas Sepultura 34294 --- --- Romano?   

2 Quinta do Forno da Cal Forno 28250 Valor Arqueológico (A3) 

PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 

23º, Anexo IV, nº 269; PU de 

Évora, art. 5º, 6º, 7º, 17º 

Idade Média? / Moderno? 
Calado, 2003, n.º 635; Carvalho, 2009, n.º 634; 

ME, 2007, n..º 269; Oliveira et alli, 2004,n.º 786 

3 
Quinta das Águas 

Férreas 
Quinta --- 

Estrutura Ecológica de 

Valor Patrimonial (V1); 

Zona Verde de Valor 

Patrimonial (V1) 

PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 

22º, Anexo IV, nº 242; PU de 

Évora, art. 5º, 6º, 7º, 16º 

Contemporâneo 
Calado, 2003, nº 1022; Carvalho, 1021, nº 920; 

ME, 2007, nº 242; Oliveira et alli, 2004, nº 782 

4 
Quinta de Nossa 

Senhora da Conceição 
Quinta --- 

Elemento Pontual de Valor 

Patrimonial 

PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 

24º, Anexo IV, nº 271 
Moderno 

Calado, 2003, nº 1022; Carvalho, 1021, nº 920; 

ME, 2007, nº 242; Oliveira et alli, 2004, nº 782 

5 Ponte dos Viandantes Ponte --- 
Elemento Pontual de Valor 

Patrimonial 

PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 

24º, Anexo IV, nº 270 
Contemporâneo 

Albergaria e Quelhas, 2008c, nº 7; Calado, 2003, 

nº 920;  Carvalho, 2009, nº 919; ME, 2007, nº 

270; Oliveira et alli, 2004, nº 784 

6 Quinta do Sande Conjunto edificado --- 

Edificação de Valor 

Patrimonial (E3) e 

Estrutura Ecológica de 

Valor Patrimonial (V2) 

PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 

21º, 22º, Anexo IV, nº 442 
Moderno 

Calado, 2003, nº 919; Carvalho, 2009, nº 918; 

ME, 2007, nº 442; Oliveira et alli, 2004, nº 785 

7 Cruzeiro da Piedade Cruzeiro --- --- --- Contemporâneo 
Albergaria e Quelhas, 2008c, nº 1; Albergaria, 

Quelhas e Ferreira, 2015, nº  1 

8 Quinta da Piedade Quinta --- 
Estrutura Ecológica de 

Valor Patrimonial (V2) 

PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 

23º, Anexo IV, nº 447 
Contemporâneo 

Albergaria, Quelhas e Ferreira, 2015, nº 2; 

Calado, 2003, nº 917; Carvalho, 2009, nº 916; 

Jesus, s.d., nº 12; ME, 2007, nº 447; Oliveira et 

alli, 2004, nº 788 

9 
Quinta de Santo 

António 
Quinta --- 

Estrutura Ecológica de 

Valor Patrimonial (V1) 

PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 

22º, Anexo IV, nº 298 
Contemporâneo 

Albergaria e Ferreira, 2007a, nº 145; Calado, 

2003, nº 932; Carvalho, 2009, nº 931; Jesus, 

s.d., nº 14; ME, 2007, nº 298; Oliveira et alli, 

2004, nº 192 

10 Caritas Mancha de Ocupação --- --- --- Contemporâneo Jesus, s.d., nº 25 

11 Vale de Figuerinha Povoado --- Valor Arqueológico (A3) 
PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 

23º, Anexo IV, nº 437 
Romano 

Albergaria e Ferreira, 2007a, nº 133; Calado, 

2003, nº 1463; Carvalho, 2009, nº 1462; ME, 

2007, nº 437; Oliveira et alli, 2004, nº 807 

12 Vale Figueirinha 5 Habitat --- --- --- Romano Carvalho, 2009, nº 1905 

13 Monte Rei Povoado --- Valor Arqueológico (A2) 
PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 

23º, Anexo IV, nº 451 
Romano 

Calado, 2003, nº 571;  Carvalho, 2009, Anexo 

8.2, nº 573; ME, 2007, nº 570; Oliveira et alli, 

2004, nº 795 

14 Vale Melhorado 1 Povoado --- Valor Arqueológico (A2) 
PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 

23º, Anexo IV, nº 543 
Romano 

Calado, 2003, nº 720; Carvalho, 2009, Anexo 

8.2, nº 719; ME, 2007, nº 543; Oliveira et alli, 

2004, nº 1201 
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N.º  Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Cronologia Bibliografia 

15 Vale Melhorado 5 Necrópole --- Valor Arqueológico (A2) 
PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 

23º, Anexo IV, nº 533 
Romano 

Calado, 2003, nº 724; Carvalho, 2009, Anexo 

8.2, nº 723; ME, 2007, nº 533; Oliveira et alli, 

2004, nº 1203 

16 Vale Melhorado 2 Via 33128 Valor Arqueológico (A3) 
PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 

23º, Anexo IV, nº 546 

Romano/Idade 

Média/Moderno 

Albergaria e Ferreira, 2007a, nº 176; Calado, 

2003, nº 721; Carvalho, 2009, Anexo 8.2, nº 720; 

ME, 2007, nº 546; Oliveira et alli, 2004, nº 1202 

17 
Capela de Nossa 

Senhora do Carmo 
Capela --- --- --- Contemporâneo 

Albergaria e Ferreira, 2007a, nº 173; Pereira, 

1998 

18 Anta da Quinta do Lobo Anta 25623 Valor Arqueológico (A3) 
PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 

23º, Anexo IV, nº 446 
Neo-calcolítico 

Calado, 2003, nº 137;  Carvalho, 2009, Anexo 

8.2, nº 153; ME, 2007, nº 446; Oliveira et alli, 

2004, nº 812; Pereira, s. d. 

19 Quinta do Lobo 1 Via e achados de superfície --- Valor Arqueológico (A3) 
PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 

23º, Anexo IV, nº 421 
Romano 

Calado, 2003, nº 636; Carvalho, 2009, Anexo 

8.2, nº 635; ME, 2007, nº 421; Oliveira et alli, 

2004, nº 816; Pereira e Ventura, 2008a, nº 20 

20 Quinta do Lobo 2 Povoado --- Valor Arqueológico (A2) 
PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 

23º, Anexo IV, nº 427 
Romano 

Calado, 2003, nº 637; Carvalho, 2009, Anexo 

8.2, nº 636; ME, 2007, nº 427; Oliveira et alli, 

2004, nº 817 

21 Escola do Degebe Habitat 26405 Valor Arqueológico (A2) 
PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 

23º, Anexo IV, nº 436 
Romano 

Calado, 2003, nº 373;  Carvalho, 2009, Anexo 

8.2, nº 372; ME, 2007, nº 436; Oliveira et alli, 

2004, nº 809 

22 Mauriz 3 Via --- Valor Arqueológico (A3) 
PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 

23º, Anexo IV, nº 429 
Romano/Medieval ? 

Calado, 2003, nº 413; Carvalho, 2009, Anexo 

8.2, nº 412; ME, 2007, nº 429; Oliveira et alli, 

2004, nº 814 

23 Fonte Boa 2 Calçada 20370 --- --- Idade Média/Moderno   

24 
Monte do Vale da 

Figueirinha 2 
Mancha de ocupação --- --- --- Romano Arqpais e Projectope, 2004a 

25 Vale Figueirinha 4 Habitat --- --- --- Romano Carvalho, 2009, Anexo 8.2, nº 1900 

26 Vale Figueirinha 3 Habitat --- --- --- 
Pré-história recente/Idade 

Média 
Carvalho, 2009, nº 1903 

27 
Centro Histórico de 

Évora 
Cidade --- 

Monumento Nacional/ 

Património Mundial 

Art.º 15.º, n.º 7, da Lei n.º 

107/2001, de 08-09-

2001/Inscrito na Lista do 

Património Mundial da UNESCO 

em 27-11-1998 

Romano, Medieval, 

Moderno, Contemporâneo  

Quadro 19 – Situação de referência geral do estudo 
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4.3 Fator de património 

4.3.1 Caraterização patrimonial 

O levantamento de informação bibliográfica contribuiu para o inventário de 8 
ocorrências patrimoniais em toda a área de estudo. 
 
O conjunto é formado por 1 sepultura (n.º 1/CNS 34294), por 3 quintas (n.º 6, 
n.º 8 e n.º 9), 1 cruzeiro (n.º 7) e 3 eventuais sítios arqueológicos (n.º 10, n.º 
11 e n.º 13). 
 

N.º  Designação Tipo de Sítio CNS Cronologia Km 
Valor 

Patrimonial 

Classe de 

Valor 

Patrimonial 

1 
Horta do 

Courinhas 
Sepultura 34294 Romano? 117+641/117+669 13 B 

6 Quinta do Sande 
Conjunto 

edificado 
--- Moderno 121+700/122+400 --- --- 

7 
Cruzeiro da 

Piedade 
Cruzeiro --- Contemporâneo 122+675 9,14 C 

8 Quinta da Piedade Quinta --- Contemporâneo 122+764/123+700 --- --- 

9 
Quinta de Santo 

António 
Quinta --- Contemporâneo 123+425/123+688 6,28 D 

10 Caritas 
Mancha de 

Ocupação 
--- Contemporâneo 126+900 --- --- 

11 Vale de Figuerinha Povoado --- Romano 125+371 11,14 C 

13 Monte Rei Povoado --- Romano 120+325 --- --- 

Quadro 20 – Ocorrências patrimoniais identificadas na área de incidência do projeto 

 
Neste conjunto não há ocorrências com classificação oficial (Monumento 
Nacional, Imóvel de Interesse Público, Imóvel de Valor Concelhio ou Imóvel 
em Vias de Classificação), mas convém destacar a presença de 5 ocorrências 
patrimoniais inventariadas no Plano Diretor Municipal de Évora (n.º 6, n.º 8, 
n.º 9, n.º 11 e n.º 13). 
 
O valor patrimonial obtido para estas ocorrências demonstra a presença de 1 
ocorrência de Classe D (Valor Reduzido), 2 ocorrências de Classe C (Valor 
Médio), 1 ocorrência de Classe B (Valor Elevado) e 4 ocorrências com valor 
nulo ou indeterminado (por se encontrarem em terrenos vedados ou por não 
existirem vestígios arqueológicos à superfície do terreno). 
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5 Avaliação de Impacte Patrimonial 
O processo de avaliação de impactes começa com a avaliação do Valor 
Patrimonial de cada sítio localizado exclusivamente, durante os trabalhos de 
campo, na área de projeto. 
 
Depois, é determinado o Valor de Impacte Patrimonial, a partir da relação 
existente entre o Valor Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte 
(Intensidade de afetação e Área de impacte) previsto para cada ocorrência 
patrimonial. 

5.1 Caraterização e avaliação de impactes 

A caracterização e avaliação de impactes patrimoniais baseiam-se em dois 
descritores essenciais, como a natureza do impacte e a incidência de 
impacte, e descritores cumulativos, como a duração do impacte e o tipo de 
ocorrência. 
 

Negativo Quando a ação provoca um efeito prejudicial na incidência patrimonial. 

Positivo Quando a ação provoca um efeito benéfico na incidência patrimonial. 

Nulo Quando a ação não provoca qualquer efeito. 

Quadro 21 – Natureza de Impacte 

Direto Quando o impacte se faz sentir diretamente sobre a incidência patrimonial 
(faixa de expropriação do terreno). 

Indireto Quando o impacte produz um efeito indireto sobre a incidência patrimonial. 

Nulo Quando o impacte não provoca qualquer efeito. 

Quadro 22 – Incidência de Impacte 

Permanente Quando o impacte é permanente. 

Temporário Quando o impacte é temporário. 

Nulo Quando não há impacte. 

Quadro 23 – Duração de Impacte 

Certo Quando existe a certeza do impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Provável Quando é provável o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Incerto Quando é incerto o impacte direto na Incidência Patrimonial. 

Nulo Quando não há impacte. 

Quadro 24 – Tipo de Ocorrência 

Local Quando há impacte local. 

Regional Quando há impacte na regional. 

Nacional ou supra-regional Quando há impacte nacional ou supra-regional. 

Nulo  

Quadro 25 – Dimensão Espacial 

 
Reversível Quando o impacte é reversível. 

Irreversível Quando o impacte é irreversível. 

Nulo  

Quadro 26 – Reversibilidade 
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A avaliação de impactes patrimoniais tem de ter em consideração os múltiplos 
agentes de impacte associados a uma empreitada, mais concretamente a 
ação/tarefa que provoca o impacte negativo direto na ocorrência patrimonial. 
 

Escavação do solo 

Abertura de valas 

Desmatação do terreno 

Terraplanagem da superfície do solo 

Aterro da superfície do solo 

Áreas de depósito sobre a superfície do solo 

Empréstimo de inertes 

Abertura de pedreira 

Abertura de acessos 

Alargamento de acessos existentes 

Circulação de maquinaria 

Implantação de estaleiro 

Quadro 27 – Agentes de impacte 

5.2 Valor de impacte patrimonial 

O Valor de Impacte Patrimonial é o índice que relaciona o Valor Patrimonial 
com os impactes previstos para cada sítio. Deste índice resultará a 
hierarquização dos sítios no âmbito da avaliação de impactes patrimoniais e 
condicionará as medidas de minimização de impacte negativo propostas. 
 
O Valor de Impacte Patrimonial relaciona o Valor Patrimonial com o Grau de 
Intensidade de Afetação e o Grau da Área afetada. Aos dois últimos fatores é 
atribuído um valor numérico conforme os Quadros 27 e 28. 
 
O Valor de Impacte Patrimonial é obtido através da seguinte fórmula: 
 
(Valor Patrimonial/2) * [(Grau de Intensidade de Afetação*1,5 + Grau da Área 
Afetada) /2] 
 
Nesta fórmula reduz-se a metade o Valor Patrimonial para que seja sobretudo 
o peso da afetação prevista a determinar o Valor de Impacte Patrimonial. 
Pretende-se, assim, que a determinação das medidas de minimização a 
implementar dependa sobretudo da afetação prevista para determinada 
incidência patrimonial. 
 
O Grau de Intensidade de Afetação é potenciado em um e meio em relação ao 
Grau da Área Afetada, de forma a lhe dar maior peso no Valor de Impacte 
Patrimonial, pois considera-se que é sobretudo daquele que depende a 
conservação de determinada incidência patrimonial. No entanto, ambos os 
valores são as duas faces da mesma moeda, e para que o seu peso não seja 
exagerado neste índice, o resultado da sua soma é dividido por dois. 
 

Máxima 5 

Elevada 4 

Média 3 

Mínima 2 

Residual 1 

Inexistente 0 
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Quadro 28 – Descritores do Grau de Magnitude de Impacte e respetivo valor numérico 

 
Se o Valor Patrimonial for obtido usando todos os fatores já definidos, o Valor 
de Impacto Patrimonial mais baixo será igual a 2,5, enquanto o mais elevado 
será igual a 62,5. Só se obterá um valor inferior a 2,5 se o Valor Patrimonial 
for inferior a 4. Estes valores, que correspondem à Classe E do Impacte 
Patrimonial, têm as mesmas razões e levantam as mesmas reservas que os 
valores correspondentes à Classe E de Valor Patrimonial. 
 

Total 100% 5 

Maioritária 60% a 100% 4 

Metade 40% a 60% 3 

Minoritária 10% a 40% 2 

Marginal 0 a 10% 1 

Nenhuma 0 0 

Quadro 29 – Descritores do Grau de Área Afetada e respetivo valor numérico 

Conforme o Valor de Impacte Patrimonial cada ocorrência patrimonial é 
atribuível a uma Classe de Impacte Patrimonial à qual são aplicáveis medidas 
específicas de minimização de impacto. 
 

Significado Classe de Impacte Patrimonial Valor de Impacte Patrimonial 

Muito elevado A ≥47,5 ≤62,5 

Elevado B ≥32,5 <47,5 

Médio C ≥17,5 <32,5 

Reduzido D ≥2,5 <17,5   

Muito reduzido E <2,5 

Quadro 30 - Relação entre as Classes e o Valor de Impacte Patrimonial 

 
A classificação global do significado de impactes é feita da seguinte forma: 
 

Significado de Impacte Classes de Impacte Patrimonial 

Impacte negativo pouco significativo C, D e E 

Impacte negativo significativo B 

Impacte negativo muito significativo A 

Quadro 31 – Classificação do Significado de Impactes 

5.3 Análise de impactes patrimoniais 

5.3.1 Fase de construção 

Os trabalhos realizados (levantamento de informação bibliográfica e 
prospeções arqueológicas) neste estudo revelaram a existência de 8 registos 
na área de incidência do projeto. 
 
Face aos resultados obtidos importa referir os seguintes aspetos: 
 

 Existem 4 ocorrências patrimoniais na área de incidência direta deste 
projeto (n.º 6, n.º 7, n.º 9 e n.º 13). Mas, apenas o cruzeiro da 
Piedade (n.º 7) tem impactes negativos diretos, decorrente da 
escavação do terreno.  



 

EIA (EP) – Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante a Évora) 30 

 O sítio n.º 13 (povoado de Monte Rei) tem potencial impacte 
negativo direto, por causa da escavação do terreno, mas nunca foram 
observados materiais arqueológicos à superfície do terreno. 

 As ocorrências n.º 6 (Quinta do Sande) e n.º 9 (Quinta de Santo António) 
localizam-se na área de impacte direto, mas os respetivos edificados 
encontram-se distantes da faixa de intervenção no solo. Por este 
motivo, não há impactes patrimoniais negativos nestas ocorrências. 

 Para além das ocorrências n.º 6 (Quinta do Sande) e n.º 9 (Quinta 
de Santo António), há mais 2 ocorrências com impactes negativos 
indiretos (n.º 1 e n.º 8), dado que se encontram a menos de 50m de 
distância do eixo da linha de comboio. Desta forma, é necessário 
garantir a conservar in situ destas ocorrências durante a obra. 

 

N.º  Designação Tipo de Sítio Km 
Dist. 

Eixo 

Dist. 

Lmt. 

Inter. 

Valor de Impacte 

Patrimonial 

Classe de 

Impacte 

 Patrimonial 

1 Horta do Courinhas Sepultura 117+641/117+669 30 9 --- --- 

6 Quinta do Sande Conjunto edificado 121+700/122+400 0 0 --- --- 

7 Cruzeiro da Piedade Cruzeiro 122+675 0 0 28,57 C 

8 Quinta da Piedade Quinta 122+764/123+700 40 8 --- --- 

9 
Quinta de Santo 

António 
Quinta 123+425/123+688 13 0 --- --- 

10 Caritas Mancha de Ocupação 126+900 104 183 --- --- 

11 Vale de Figuerinha Povoado 125+371 103 85 --- --- 

13 Monte Rei Povoado 120+325 0 0 --- --- 

Quadro 32 – Análise de impactes patrimoniais/distâncias ao eixo da via 

 

N.º  Designação Impacte Incidência Duração Ocorrência Dimensão Reversibilidade Magnitude Significância 

1 Horta do Courinhas Negativo Indireto Nulo Incerto Local Reversível Residual Elevado 

6 Quinta do Sande Negativo Indireto Nulo Incerto Local Reversível Residual Elevado 

7 Cruzeiro da Piedade Negativo Direto Permanente Incerto Local Irreversível Elevada Elevada 

8 Quinta da Piedade Negativo Indireto Nulo Incerto Local Reversível Residual Elevado 

9 Quinta de Santo António Negativo Indireto Nulo Incerto Local Reversível Residual Elevado 

10 Caritas Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

11 Vale de Figuerinha Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo Nulo 

13 Monte Rei Negativo Direto Permanente Incerto Local Irreversível Elevada Elevada 

Quadro 33 – Análise de impactes patrimoniais 

5.3.2 Síntese de impactes 

Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para a área de 
projecto demonstraram a existência de 8 sítios com valor patrimonial na área 
de incidência do projecto. Apesar do valor patrimonial dos locais identificados 
com afectação negativa directa (2 unidades no total), não existem motivos 
para inviabilizar este projecto, desde que sejam cumpridas as medidas 
mitigadoras preconizadas, pelo que globalmente os impactes conhecidos na 
fase de construção são minimizáveis e na fase de exploração serão nulos. 
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Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projecto 
de empreitada proposta para análise. 
 
As medidas de minimização patrimonial específicas preconizadas deverão ser 
realizadas numa fase prévia à construção da ferrovia e no decorrer do 
respectivo Acompanhamento Arqueológico. 
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6 Medidas de Minimização 

6.1 Medidas Específicas (Fase Prévia à Obra) 

6.1.1.1 SONDAGENS ARQUEOLÓGICAS DE DIAGNÓSTICO 

As medidas de mitigação patrimonial de carácter específico devem ser 
realizadas numa fase prévia ao início da empreitada e aplicam-se aos locais 
com impactes directos. Perante os eventuais impactes negativos previstos, 
sugere-se a realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico, que 
deverão ter os seguintes objetivos: 
 

 Confirmar a existência de contextos arqueológicos conservados e 
determinar a sua extensão. 

 Caraterizar e estabelecer a diacronia dos contextos arqueológicos 
identificados no decorrer das sondagens. 

 Caraterizar o seu estado de conservação. 

 Avaliar o potencial histórico e arqueológico deste sítio. 
 
Após a realização das sondagens arqueológicas deverá ser elaborado um 
relatório preliminar com os seguintes objetivos: 
 

 Apresentar uma síntese dos resultados obtidos. 

 Apresentar a avaliação do potencial arqueológico do sítio. 

 Apresentar outras medidas de minimização patrimonial, como seja, 
a realização de intervenções arqueológicas em área (localização, 
metodologia, volume de terras, tratamento e conservação de 
materiais arqueológicos). 

 
Caso as sondagens arqueológicas de diagnóstico revelem a existência de 
contextos arqueológicos conservados e com elevado valor histórico e 
científico, deverá ser realizada uma intervenção arqueológica em área, nas 
zonas afectadas directamente pelo projeto. 
 

N.
º 

Sítio Km Medidas de Minimização 

13 Monte Rei 120+325 

 

 Escavação manual de sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

Área total das sondagens – 40 m². 

 Escavação mecânica de sondagens arqueológicas de 

diagnóstico. Área total das sondagens – 80 m². 

Quadro 34 – Síntese das medidas de mitigação patrimonial (sítios arqueológicos). 

6.1.1.2 TRANSLADAÇÃO DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

A transladação do cruzeiro da Piedade (n.º 7) terá de ser realizada com o 
conhecimento prévio da população local, sendo o local escolhido para a sua 
reposição sujeito à aprovação da respectiva Junta de Freguesia. 
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N.
º 

Sítio Km Medidas de Minimização 

7 Cruzeiro da 

Piedade 

122+675  Limpeza geral do edificado. 
 Registo fotográfico exaustivo. 
 Desenho de alçado e planta, (à escala 1:500 e com amostragens do 
aparelho construtivo à escala 1:20). 
 Descrição completa da arquitectura, técnicas e materiais de construção. 
 Transporte cuidado do cruzeiro, com acompanhamento arqueológico 
permanente. 

Quadro 35 – Cruzeiro transladar numa fase prévia à obra. 

6.2 Medidas Genéricas 

6.2.1 Fase de Construção (acompanhamento arqueológico) 

A construção do projecto terá que ter, obrigatoriamente, acompanhamento 
arqueológico permanente e presencial durante as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, 
depósitos e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de 
construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, 
abertura de caminhos ou desmatação. 
 
Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospecções 
arqueológicas sistemáticas, no solo livre de vegetação, para confirmar as 
observações constantes neste texto e identificar eventuais vestígios 
arqueológicos, numa fase prévia à escavação. 
 
O acompanhamento arqueológico da obra terá de ser continuado e direto por 
um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as ações inerentes à 
realização do projeto não sejam sequenciais, mas simultâneas. 
 
 
 
Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os 
intervenientes, o Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico. 
 
Da mesma forma, será importante discutir as medidas necessárias para evitar 
a destruição de sítios com valor patrimonial, bem como, os procedimentos e 
normas a cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico. 
 
No caso específico dos edifícios localizados na área de afectação indirecta, 
terá de ser garantida conservação in situ das construções, através de um 
plano de monitorização de fendas. 
 
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas 
em Fichas de Acompanhamento, que têm os seguintes objectivos principais: 
 

 Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 

 Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento 
arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que 
fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem 
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necessidade de medidas de minimização extraordinárias ou a 
interrupção da mesma para proceder ao registo dos contextos 
identificados e realizar acções de minimização arqueológica, como por 
exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

 
Sempre que for detectado um novo local com interesse patrimonial, este 
deverá ser alvo de comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção 
Regional de Cultura do Alentejo pelos canais que vierem a ser combinadas em 
sede própria. 
 
No decorrer do Acompanhamento Arqueológico poderão ser realizados 
relatórios mensais e um relatório final, consoante a dimensão e a duração de 
projecto. 
 
No relatório mensal deverá constar uma breve descrição e caracterização da 
obra em curso, bem como, uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos 
realizados pela equipa naquele mês. 
 
Outro objectivo importante deste texto será a apresentação de todas as 
incidências de carácter patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do 
Acompanhamento e a apresentação de medidas de minimização, no caso de 
surgiram novos locais com interesse patrimonial, a partir de elementos 
criteriosos e solidamente sustentados (avaliação do valor patrimonial do sítio 
e avaliação do grau de afectação do local identificado). 
 
Deverá ser feita a cartografia dos sectores de obra que foram alvo do 
Acompanhamento Arqueológico, tal como, a localização exacta de todas 
incidências patrimoniais identificadas (escala 1:25 000 e escala de projecto). 
 
O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as 
tarefas. Assim, deverá feito um texto, no qual serão apresentados os 
objectivos e as metodologias usadas, bem como, uma caracterização sumária 
do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato da paisagem 
original. 
 
Por fim, deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização 
realizadas, os locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e 
descritos criteriosamente todos os sítios afectados pelo projecto. 
 
As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o 
acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em 
função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ (mesmo que 
de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o 
seu estado de conservação atual ou salvaguardadas pelo registo. 
 
As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona 
abrangida pelo projecto são as seguintes: 

 Protecção, sinalização e vedação da área de protecção de cada 
local referido na carta geral de sítios, desde que não seja afetado 
diretamente pelo projeto. 
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 Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas no 
interior da faixa de 25m centrada no eixo da linha, de forma a 
evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, 
que aí deverá ser proibida ou muito condicionada 

 Sinalizar as ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, 
condicionando a circulação de modo a evitar a sua afetação 

 A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e 
fita sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas. 

 Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se 
encontrarem contextos habitacionais ou funerários, durante o 
acompanhamento arqueológico. 

 As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais 
objectivos: identificação e caracterização de contextos 
arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do local; 
apresentação de soluções para minimizar o impacto da 
obra. 

 
Os achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra deverão ser 
colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela. 
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Anexo I: Documentação gráfica 
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Anexo II: Fichas de sítio 
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Anexo III: Inventário de fotografias 
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N.º Sitio Assunto Orientação 

1 7 Vista geral da implantação NE -  SO 

2 7 Vista geral do cruzeiro N - S 

3 8 Vista geral do muro de propriedade SO - NE 

4 Geral Vista geral do terreno SO - NE 

5 Geral Vista geral do terreno S - N 

6 Geral Vista geral do terreno SE - NO 

7 9 Vista geral da edificação (nora) SO - NE 

8 9 Vista geral da edificação (quinta) SE - NO 

9 9 Vista geral da edificação (quinta) SO - NE 

10 9 Vista geral da edificação (quinta) SO - NE 

11 9 Vista geral da edificação (quinta) SO - NE 

12 9 Vista geral da edificação (nora) NO - SE 

13 10 Vista geral da potencial implantação SE - NO 

14 Geral Vista geral do terreno S - N 

15 8 Vista geral do edificado NO - SE 

16 Geral Vista geral do terreno SE - NO 

17 Geral Vista geral do terreno SO - NE 

18 Geral Vista geral do terreno SO - NE 

19 Geral Vista geral do terreno NE -  SO 

20 Geral Vista geral do terreno SO - NE 

21 11 Vista geral do terreno SO - NE 

22 Geral Vista geral do terreno NO - SE 

23 Geral Vista geral do terreno SE - NO 

24 13 Vista geral da eventual implantação SE - NO 

25 13 Vista geral do terreno SE - NO 

26 13 Vista geral do terreno NE -  SO 

27 13 Vista geral do terreno NE -  SO 

28 Geral Vista geral do terreno NE -  SO 

29 Geral Vista geral do terreno NO - SE 

30 Geral Vista geral do terreno NE -  SO 

31 Geral Vista geral do terreno SE - NO 

32 1 Vista geral da eventual implantação SE - NO 

33 1 Vista geral da eventual implantação SE - NO 

34 11 Pormenor de materiais arqueológicos   

35 6 Vista geral da implantação NE -  SO 
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Anexo IV: Inventário de fotografias impressas 
 



 

EIA (EP) – Ligação Ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante a Évora) 44 

 

N.º Sitio Assunto Orientação 

2 7 Vista geral do cruzeiro N - S 

5 Geral Vista geral do terreno S - N 

7 9 Vista geral da edificação (nora) SO - NE 

8 9 Vista geral da edificação (quinta) SE - NO 

13 10 Vista geral da potencial implantação SE - NO 

14 Geral Vista geral do terreno S - N 

18 Geral Vista geral do terreno SO - NE 

21 11 Vista geral do terreno SO - NE 

23 Geral Vista geral do terreno SE - NO 

25 13 Vista geral do terreno SE - NO 

30 Geral Vista geral do terreno NE -  SO 

31 Geral Vista geral do terreno SE - NO 

32 1 Vista geral da eventual implantação SE - NO 

34 11 Pormenor de materiais arqueológicos   

35 6 Vista geral da implantação NE -  SO 
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RECAPE: Ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora)

Sítio n.º 01

Designação Horta do Courinhas

Tipo de Sítio Sepultura

Topónimo

CNS 34294

Classificação

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Escavação

Bibliografia Endovélico, 2017

Período Romano ?

Concelho Évora

Freguesia

Lugar

CMP 1:25000 460

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 220733 P 177408

Altitude 252

Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Reduzido

Uso atual do solo Urbano

Coberto vegetal Sem vegetação

Visibilidade do terreno Solo urbano

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado "A intervenção permitiu registar duas 
estruturas de forma retangular com 
desníveis ao nível da base destinados a 
criar bolsas para depósitos, e que se 
tratariam provavelmente de estruturas 
funerárias de época romana, A 
sepultura 1, escavada no geológico de 
saibro, apresentava-se a 26 cm de 
profundidade na bolsa, 17 cm na parte 
menos funda, 67 cm de largura máxima 
e 90 cm de comprimento. As suas 
paredes internas não se encontravam 
revestidas, mas era coberta por quatro 
lateres encaixados no saibro rochosos e 
preenchidos por pedras e pequenos 
fragmentos de cerâmica. Não se 
identificaram vestígios osteológicos, 
cinzas ou materiais arqueológicos. A 
sepultura 2, de maior profundidade, 
apresenta uma forma retangular e um 
desnível maior, mas encontrava-se 
entulhada por materiais 
contemporâneos que indicam que esta 
estrutura já foi aberta e novamente 
enchida, provavelmente durante a 
abertura de um furo que se encontra a 

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais e indícios de estruturas subterradas

 

3.00.101



RECAPE: Ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora)

Estado de conservação das estrutura

poucos centímetros da estrutura. As 
estruturas 3 e 4 apresentavam uma 
forma bastante distinta das anteriores, 
com um estreitamento central, 
transversal e longitudinal, para o qual 
não foi possível encontrar paralelo, o 
que leva a supor que talvez se tratem 
de estruturas naturais ou de natureza 
mais recente ou contemporânea." 
(Endovélico, Frederico Miguel Claudino 
Nunes de Carvalho, 2010).

Cronologia dos materiais Romano ?

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 13

Valor do Impacte Patrimonial 0

Observações

No decorrer dos trabalhos de campo não foi possível identificar materiais arqueológicos à superficie do terreno e 
verificar a existência de contextos conservados. Contudo, optou-se por valorizar a informação recolhida nas 
escavações efetuadas no âmbito da minimização de impactes decorrente da construção da passagem inferior da 
linha férrea.

Qualidade da observação Mínima

Sem interesseValor da inserção paisagística 1

RegularValor da conservação 2

ReduzidoValor da monumentalidade 1

Raro

Elevado

Elevado

Valor científico 5

Valor histórico 5

ReduzidoValor simbólico 1

Valor da  raridade (regional) 4

Classe de Impacte Patrimonial

Caraterização das estruturas

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Necrópole

Elementos datantes da estrutura

Classe de Valor Patrimonial B

Imagem:

3.00.101



RECAPE: Ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora)
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RECAPE: Ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora)

Sítio n.º 06

Designação Quinta do Sande

Tipo de Sítio Conjunto edificado

Topónimo

CNS 0

Classificação Edificação de Valor Patrimonial (E3)

Legislação PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 21º, 22º, Anexo IV, nº 
442

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Calado, 2003, nº 919; Carvalho, 2009, nº 918; ME, 2007, nº 442; Oliveira et alli, 2004, nº 785

Período Moderno

Concelho Évora

Freguesia

Lugar

CMP 1:25000 460

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 221396 P 179621

Altitude 257

Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 18

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Reduzido

Uso atual do solo Agrícola

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Visibilidade do terreno Área vedada

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura Intato

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Grauvaques

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"XVIII Também conhecida como "Quinta do Galego"constitui um espaço rural , murado, com notável conjunto 
edificado, cercado por pomar e espaços verdes de lazer, com opulenta nora, lagos, e diversos elementos decorativos 
e artísticos. Compõe-se de dois edifícios oblongos, de telhados de duas águas separados, mas outrora comunicantes, 
revestidos de janelas e ombreiras de granito. O edifício mais antigo está adornado por escadaria de dois lanços e 
terraço comprido sobre arcada de três arcos. O edifício mais recente possui torre rectangular. Coberta de cunhal 
aparelhado, em granito. Séc. XVIII" (Calado, 2003; ME, 2007; Carvalho, 2009)

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Quinta

Elementos datantes da estrutura
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RECAPE: Ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora)

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 0

Valor do Impacte Patrimonial 0

Observações

O edificado encontra-se vedado ao acesso público. Por este motivo, não procedeu à sua caraterização patrimonial, 
nem à respetiva avaliação patrimonial e de impactes.

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística 0

Valor da conservação 0

Valor da monumentalidade 0

Valor científico 0

Valor histórico 0

Valor simbólico 0

Valor da  raridade (regional) 0

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

Imagem:

3.00.101



RECAPE: Ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora)

Sítio n.º 07

Designação Cruzeiro da Piedade

Tipo de Sítio Cruzeiro

Topónimo

CNS 0

Classificação

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Albergaria e Quelhas, 2008c, nº 1; Albergaria, Quelhas e Ferreira, 2015, nº  1

Período Contemporâneo

Concelho Évora

Freguesia

Lugar

CMP 1:25000 449

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 221297 P 180411

Altitude 263

Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 18

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Reduzido

Uso atual do solo Baldio

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura Intacto

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Grauvaques

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Cruz em granito, de composição simples, sem inscrições, e que assenta sobre uma base formada por dois degraus, 
construídos em cimento. O cruzeiro tem cerca de 1,9m de altura e foi implantado no topo de uma ligeira elevação, 
cortada pela linha de ferro.

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Granito e cimento

Interpretação funcional das estruturas

Cruzeiro

Elementos datantes da estrutura
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RECAPE: Ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora)

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Escavação

Intensidade de afetação Máximo 5

Área afetada 5

Valor Patrimonial 9,1429

Valor do Impacte Patrimonial 28,571

Qualidade da observação Razoável

Sem interesseValor da inserção paisagística 1

BomValor da conservação 5

ReduzidoValor da monumentalidade 1

Regular

Reduzido

Reduzido

Valor científico 1

Valor histórico 1

ElevadoValor simbólico 5

Valor da  raridade (regional) 2

Classe de Impacte Patrimonial C

Classe de Valor Patrimonial C

Imagem:

3.00.101



RECAPE: Ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora)

Sítio n.º 08

Designação Quinta da Piedade

Tipo de Sítio Quinta

Topónimo

CNS 0

Classificação Estrutura Ecológica de Valor Patrimonial (V2)

Legislação PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 23º, Anexo IV, nº 447

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Albergaria, Quelhas e Ferreira, 2015, nº 2; Calado, 2003, nº 917; Carvalho, 2009, nº 916; Jesus, s.d., nº 
12; ME, 2007, nº 447; Oliveira et alli, 2004, nº 788

Período Contemporâneo

Concelho Évora

Freguesia

Lugar

CMP 1:25000 449

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 221753 P 180788

Altitude 256

Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 18

Relevo Planície

Controlo visual da paisagem Reduzido

Uso atual do solo Agrícola

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Visibilidade do terreno Área vedada

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Grauvaques

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

"Conjunto edificado formado por uma casa e por vários equipamentos associados à prática agrícola. O núcleo 
residencial é delimitado por um muro de elevadas dimensões, que se encontra em bom estado de conservação. O 
muro que delimita o núcleo da propriedade é uma construção em alvenaria, que tem as paredes pintadas de branco. 
O muro que delimita a propriedade é o único elemento arquitetónico com impactes negativos diretos. Contudo, nã 
se observou o interior da quinta por se tratar de um terreno vedado ao acesso público." (Albergaria, Quelhas e 
Ferreira, 2015, nº 2).

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Quinta.

Elementos datantes da estrutura
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RECAPE: Ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora)

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 0

Valor do Impacte Patrimonial 0

Observações

O edificado encontra-se vedado ao acesso público. Por este motivo, não procedeu à sua caraterização patrimonial, 
nem à respetiva avaliação patrimonial e de impactes.

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística 0

Valor da conservação 0

Valor da monumentalidade 0

Valor científico 0

Valor histórico 0

Valor simbólico 0

Valor da  raridade (regional) 0

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

Imagem:

3.00.101



RECAPE: Ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora)

Sítio n.º 09

Designação Quinta de Santo António

Tipo de Sítio Quinta

Topónimo

CNS 0

Classificação Estrutura Ecológica de Valor Patrimonial (V1)

Legislação PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 22º, Anexo IV, nº 298

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Albergaria e Ferreira, 2007a, nº 145; Calado, 2003, nº 932; Carvalho, 2009, nº 931; Jesus, s.d., nº 14; 
ME, 2007, nº 298; Oliveira et alli, 2004, nº 192

Período Contemporâneo

Concelho Évora

Freguesia

Lugar

CMP 1:25000 449

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 221622 P 181239

Altitude 261

Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 18

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Reduzido

Uso atual do solo Baldio

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura Intato

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Grauvaques

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Quinta com edifício residencial no centro e equipamentos agrícolas em redor (celeiros, currais, tanques, galinheiros, 
nora, etc).

Modo de construção

Construção em cimento e tijolo.

Descrição das estruturas

Todos os edifícios encontram-se em bom estado de conservação e devem ser usados com frequência.

Materiais de construção

Cimento, tijolo, ferro e telha.

Interpretação funcional das estruturas

Quinta.

Elementos datantes da estrutura
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RECAPE: Ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora)

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 6,2857

Valor do Impacte Patrimonial 0

Qualidade da observação Razoável

Sem interesseValor da inserção paisagística 1

BomValor da conservação 5

ReduzidoValor da monumentalidade 1

Regular

Reduzido

Reduzido

Valor científico 1

Valor histórico 1

ReduzidoValor simbólico 1

Valor da  raridade (regional) 2

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial D

Imagem:

3.00.101



RECAPE: Ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora)

Sítio n.º 10

Designação Caritas

Tipo de Sítio Mancha de ocupação

Topónimo

CNS 0

Classificação

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Jesus, s.d., nº 25

Período Contemporâneo

Concelho Évora

Freguesia

Lugar

CMP 1:25000 449

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 221799 P 181523

Altitude 263

Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 18

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Reduzido

Uso atual do solo Urbano

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Visibilidade do terreno Área vedada

Visibilidade da superfície do solo

Estado de conservação das estrutura

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado "Nesta área foram identificados 
vestígios  de cerâmica de construção e 
doméstica recente, misturados com 
outros de aparencia mais antiga, com 
pasta muito grosseira e de coloração 
castanho escura com abundantes 
desengordurantes." (Jesus, s.d., nº 25).

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Grauvaques

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura
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RECAPE: Ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora)

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 0

Valor do Impacte Patrimonial 0

Observações

O local mencionado na bibliografia encontra-se numa propriedade vedada ao acesso público. Por este motivo, não se 
procedeu à sua caraterização, avaliação patrimonial e avaliação de impactes.

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística 0

Valor da conservação 0

Valor da monumentalidade 0

Valor científico 0

Valor histórico 0

Valor simbólico 0

Valor da  raridade (regional) 0

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

Imagem:

3.00.101



RECAPE: Ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora)

Sítio n.º 11

Designação Vale de Figuerinha

Tipo de Sítio Povoado

Topónimo

CNS 0

Classificação Valor Arqueológico (A3)

Legislação PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 23º, Anexo IV, nº 437

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Albergaria e Ferreira, 2007a, nº 133; Calado, 2003, nº 1463; Carvalho, 2009, nº 1462; ME, 2007, nº 437; 
Oliveira et alli, 2004, nº 807

Período Romano

Concelho Évora

Freguesia

Lugar

CMP 1:25000 449

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 223775 P 183703

Altitude 244

Acessibilidade Estrada nacional Estrada nº 18

Relevo Planície

Controlo visual da paisagem Reduzido

Uso atual do solo Agrícola

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Visibilidade do terreno Boa

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura

Área de dispersão Isolada

Tipo de dispersão Concentrada

Tipo de material identificado Observou-se apenas um fragmento de telha 
(tegulae ?).

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais Romano ou Tardo-Romano.

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Grauvaques

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

 

3.00.101



RECAPE: Ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora)

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte Inexistente

Intensidade de afetação 0

Área afetada 0

Valor Patrimonial 11,143

Valor do Impacte Patrimonial 0

Qualidade da observação Mínima

Sem interesseValor da inserção paisagística 1

DesconhecidoValor da conservação 0

IndeterminávelValor da monumentalidade 0

Raro

Elevado

Elevado

Valor científico 5

Valor histórico 5

IndeterminávelValor simbólico 0

Valor da  raridade (regional) 4

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial C

Imagem:

3.00.101



RECAPE: Ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora)

Sítio n.º 13

Designação Monte Rei

Tipo de Sítio Povoado

Topónimo

CNS 0

Classificação Valor Arqueológico (A2)

Legislação PDM de Évora, art. 9º, 10º, 11º, 23º, Anexo IV, nº 451

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente Prospeção

Bibliografia Calado, 2003, nº 571;  Carvalho, 2009, Anexo 8.2, nº 573; ME, 2007, nº 570; Oliveira et alli, 2004, nº 795

Período Romano

Concelho Évora

Freguesia

Lugar

CMP 1:25000 460

Sistema de Coordenadas Militares Datum Lisboa

M 222601 P 178603

Altitude 269

Acessibilidade Estrada municipal Estrada nº

Relevo Colina Suave

Controlo visual da paisagem Condicionado

Uso atual do solo Pastoreio

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Estado de conservação das estrutura

Área de dispersão

Tipo de dispersão

Tipo de material identificado

Caraterísticas do material identificado "Cerâmica comum e de construção, 
abundante." (Calado, 2003, nº 571;  
Carvalho, 2009, Anexo 8.2, nº 573; ME, 
2007, nº 451)

Cronologia dos materiais

Caraterização do material arqueológico

Ficha de Sítio

Recursos com informação

http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html

http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

http://www.ipa.min-cultura.pt/Endovélico (DGPC)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

Âmbito geológico Grauvaques

Observações

Caraterização das estruturas

Tipo de vestígios identificados Mancha de materiais

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Modo de construção

Descrição das estruturas

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura
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RECAPE: Ligação ferroviária entre Évora e Évora Norte (Variante de Évora)

Avaliação Patrimonial Avaliação do Impacte Patrimonial

Agentes de impacte

Intensidade de afetação

Área afetada

Valor Patrimonial 0

Valor do Impacte Patrimonial

No decorrer das prospeções arqueológicas localizou-se o sítio mencionado na bibliografia, mas não se observaram 
vestígios arqueológicos à superfície. Por este motivo, não se procedeu à sua caraterização, avaliação patrimonial e 
avaliação de impactes.

Qualidade da observação

Valor da inserção paisagística 0

Valor da conservação 0

Valor da monumentalidade 0

Valor científico 0

Valor histórico 0

Valor simbólico 0

Valor da  raridade (regional) 0

Classe de Impacte Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

Imagem:
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