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4.11 ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

4.11.1 Componente Terrestre 

 

4.11.1.1 Introdução 

 

O Projecto Aquícola de Engorda de Pregado de Mira localiza-se no distrito de Coimbra, concelho de 

Mira, freguesia de Praia de Mira. Os terrenos em estudo abrangem a plataforma costeira a Sul da 

povoação Praia de Mira e o Atlântico.  

 

Geologicamente são solos do holocénico, depósitos modernos de areias eólicas com formações 

dunares de orientação Oeste-Este. 

 

No âmbito deste estudo, consideram-se relevantes para a avaliação do descritor Património os 

materiais de superfície, construções, monumentos e sítios, de natureza arqueológica, 

arquitectónica ou etnológica, situados na área do empreendimento, quer disponham, ou não, de 

estatuto de protecção ou condicionantes de uso. 

 

A figura abaixo indica a localização da Área de Incidência directa do projecto, (AI), em extracto da 

carta militar de Portugal na escala 1:25.000. 
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Figura 4.11-1 – Localização do Projecto 
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Para a elaboração da Situação de Referência executou-se:  

 

• uma pesquisa documental das pré-existências patrimoniais registadas num conjunto 

variado de fontes de informação (Quadro 4.11-1), consideradas relevantes para a 

caracterização deste descritor, na AI e na zona envolvente da área de incidência directa do 

projecto, (ZE), nomeadamente, bibliografia especializada, cartografia militar e geológica, 

bases de dados de organismos públicos e da autarquia local;  

• uma prospecção sistemática da AI do Projecto. O traçado da estrada de acesso às 

instalações foi prospectado num corredor com 400 m de largura, centrado no eixo da via. 
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4.11.1.2 Pesquisa Documental 

 

O enquadramento e pesquisa documental incidiram na AI do projecto e numa zona envolvente até 

cerca de 1 km de distância do limite daquela área. 

 

Procurou-se efectuar uma pesquisa documental prévia bastante exaustiva, de modo a tomar 

conhecimento do potencial patrimonial da AI e sua implantação cartográfica para reconhecimento 

durante o trabalho de campo. 

 

Nos contactos estabelecidos localmente não se obtiveram informações sobre a existência de 

ocorrências de interesse arqueológico na AI do Projecto. 

 

Todavia, segundo comunicação do Dr. António Nunes Monteiro, arqueólogo da Extensão de Pombal 

do Instituto Português de Arqueologia, nos finais da década de oitenta, um geógrafo que elaborava 

uma tese de mestrado sobre o sistema dunar a Norte da Serra da Boa Viagem, informou da 

existência de vestígios de um possível naufrágio nas dunas a Sul da Praia de Mira onde se deslocou 

e recolheu alguns materiais datáveis de finais do séc. XVIII a meados do XIX. Infelizmente a 

inexistência, na época da descoberta, de um GPS e a acção eólica não permitiram relocalizar o 

sítio. 

 

Podendo este achado encontrar-se a Norte da área de incidência do Projecto, fica a chamada de 

atenção para a eventual existência de outras situações idênticas ao longo da linha costeira. 

 

Na área de estudo não se identificaram ocorrências de interesse patrimonial, imóveis classificados 

ou em vias de classificação. A inexistência de património identificado na área de estudo não serve 

como indicador do potencial que esta poderá possuir. A área de incidência directa do projecto 

encontra-se maioritariamente ocupada por depósitos modernos, pelo que não é improvável a 

existência de vestígios arqueológicos sob estas formações. 

 

Entre o muito que se conhece de vestígios arqueológicos detectados em situação geomorfológica 

idêntica na orla costeira portuguesa citam-se como exemplo os trabalhos arqueológicos efectuados 

no litoral alentejano (Silva, 1981) e no litoral minhoto (Meireles, 1992). 
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Quadro 4.11-1– Síntese da Pesquisa Documental 

FONTES DE INFORMAÇÃO RESULTADOS 

Lista de imóveis classificados 

(IPPAR – Instituto Português do Património Arquitectónico) 
Não contempla ocorrências na AE do projecto. 

Bases de dados de sítios arqueológicos 

(IPA - Endovélico) 
Não contempla ocorrências na AE do projecto. 

Inventário do Património Arquitectónico  

(DGEMN – Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais) 
Não contempla ocorrências na AE do projecto. 

Instrumentos de planeamento 
Plano Director Municipal: Não contempla 

ocorrências na AE do projecto. 

Cartografia 

Carta Militar de Portugal (CMP): Não contempla 

ocorrências na AE do projecto. 

Carta Geológica de Portugal (CGP): Não 

contempla ocorrências na AE do projecto. 

Bibliografia 
Não se encontrou bibliografia referente à AE do 

projecto. 

Contactos com instituições 

e investigadores 

 

Contactaram-se os serviços centrais do IPA, 

Lisboa, tendo-se constatado não existirem sítios 

arqueológicos georeferenciados na base de dados 

da instituição, que estejam localizados na AE do 

projecto. 

Contactou-se por e-mail o Dr. António Nunes 

Monteiro da extensão do IPA em Pombal com a 

finalidade de se obter informações relativamente 

ao potencial arqueológico da área de incidência. Foi 

confirmada a inexistência de sítios arqueológicos 

georeferenciados na AI, todavia sublinhou a 

eventual existência de vestígios de naufrágios que 

tenham dado à costa e se encontrem cobertos 

pelas areias. 

Por indicação do Dr. António Monteiro, contactou-

se o Dr. João Maria Ribeiro Reigota, Arqueólogo e 

Presidente da Câmara Municipal de Mira, com 

trabalhos publicados acerca da região. Ainda não 

se obteve resposta. 
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4.11.1.3 Trabalho de Campo 

 

Os trabalhos de campo decorreram em Fevereiro de 2007, e tiveram como objectivo a prospecção 

sistemática da AI do Projecto. 

 

Face à indefinição acerca da localização das condutas de captação e rejeição de água optou-se por 

prospectar toda a linha costeira contígua à área de incidência do projecto. 

 

Encontraram-se a decorrer, na área de incidência do projecto, trabalhos de levantamento 

topográfico, sondagens geotécnicas e ensaios DPSH e CPTU, tendo a equipa de arqueologia tido a 

oportunidade de falar com as diversas equipas que encontrou no terreno, afim de obter 

informações que pudessem ser relevantes para os trabalhos de prospecção. 

 

A prospecção foi realizada por dois prospectores. As condições meteorológicas para a execução 

deste trabalho foram adequadas e o solo encontrava-se seco mas com coberto vegetal 

extremamente denso, composto por grandes áreas de pinhal e acácias, entre outras espécies, 

possuindo presentemente uma manta morta cerrada e espessa, erva e musgo, características que 

condicionaram a eficácia dos trabalhos de observação do solo. 

 

Dada a presente ocupação do solo a progressão dos prospectores ou não foi viável em grandes 

áreas ou teve resultados totalmente insatisfatórios em virtude da manta morta que cobre o solo e 

impede uma adequada observação da sua superfície (quase integralmente nula para detecção de 

materiais de superfície). 

 

Os resultados da prospecção são nulos em termos de vestígios arqueológicos. Todavia, as 

coberturas dunares podem ocultar eventuais sítios arqueológicos.  



 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Aquícola de Engorda de Pregado em Mira 

 

 

Relatório Técnico  295 

Abril 2007 

 

 

CCCaaarrraaacccttteeerrr iiizzzaaaçççãããooo   dddaaa   ooocccuuupppaaaçççãããooo   eee   vvviiisssiiibbbiii lll iiidddaaadddeee   dddooo   sssooolllooo   nnnaaa   AAAIII   

 

A figura seguinte ilustra a AI.  

 

  

Figura 4.11-2 – Área de Incidência Directa do Projecto 

 

 

ZONA A  

Solos de areias eólicas. Área maioritariamente ocupada por pinhal com interior, em geral, 

densamente preenchido por acácias. Denso tapete de manta morta, erva e musgos. Próximo do 

mar são frequentes clareiras com visibilidade reduzida para materiais e estruturas. 

 

A progressão foi muito dificultada pelas características do coberto vegetal. 

 

Visibilidade em geral nula para artefactos, devido à manta morta, erva e musgo, e nula para 

estruturas, devido à densidade das acácias que preenchem a maior parte do pinhal. 

 

ZONA B 

Estreita faixa de dunas altas ao longo da linha de praia, com coberto vegetal em geral baixo e 

disperso. 

 

Visibilidade média para detecção de artefactos e elevada para estruturas.  

 

No Quadro abaixo, encontra-se uma descrição sumária do zonamento. Na Figura seguinte delimita-

se a AI com respectivo zonamento e indica-se a numeração e direcção das fotografias panorâmicas 

efectuadas no trabalho de campo. 
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Quadro 4.11-2 – Descrição Sumária do Zonamento 

ZONA VE VA CARACTERIZAÇÃO REGISTO FOTOGRÁFICO 

A R-N R-N 

Solos de areias. Área maioritariamente 

ocupada por pinhal com interior, em geral, 

densamente preenchido por acácias. Denso 

tapete de manta morta, erva e musgos. 

Próximo do mar são frequentes clareiras com 

visibilidade reduzida para materiais e 

estruturas. Em geral a visibilidade é nula 

para artefactos e para estruturas. Progressão 

muito dificultada. 

 

 

17 

20 

30 

B E M 

Estreita faixa de dunas altas ao longo da 

linha de praia. 

Cobertos vegetal em geral baixo e 

disperso. 

 

07 

 

28 
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Zona 

Identificação e delimitação de áreas homogéneas, em termos de ocupação actual e/ou visibilidade, desde que tenham 

dimensão significativa à escala cartográfica utilizada. 

 

Parâmetros 

VE = visibilidade para detecção de estruturas, acima do solo (elementos imóveis); VA = visibilidade para detecção de 

artefactos, ao nível do solo (elementos móveis). 

 

Graus de visibilidade. 

Elevado = ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e herbácea) devido a incêndio, desmatação ou lavra recente. Observa-

se a totalidade (ou quase) da superfície do solo; Médio = a densidade da cobertura vegetal é mediana ou existem clareiras 

que permitem a observação de mais de 50% da superfície do solo; Reduzido = a densidade da vegetação impede a 

progressão e/ou a visualização de mais de 75% da superfície do solo; Nulo = zona artificializada, impermeabilizada ou 

oculta por se encontrar ocupada por construções, depósitos de materiais, pavimentos ou vegetação densa impedindo, desta 

forma, a progressão e a visualização do solo na totalidade da área considerada. 

 

Caracterização 

Descrição da ocupação e visibilidade do solo e registo fotográfico. 



 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Aquícola de Engorda de Pregado em Mira 

 

 

Relatório Técnico  298 

Abril 2007 

 

 

Figura 4.11-3 – Zonamento e Fotografias 
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OOOcccooorrrrrrêêênnnccciiiaaasss   iiidddeeennnttt iii fff iiicccaaadddaaasss   nnnooo   TTTrrraaabbbaaalllhhhooo   dddeee   CCCaaammmpppooo   

 

Não se identificaram ocorrências arqueológicas na Área de Estudo do Projecto. 

 

 

4.11.2 Componente Subaquática 

 

4.11.2.1 Introdução 

 

No espaço de tempo disponível para a elaboração do presente Estudo, assim como a altura do ano 

em que este tem lugar, impedem a realização de trabalhos de campo específicos de prospecção 

com recurso a meios de detecção geofísica, para a análise da componente subaquática. 

 

Acresce que o facto de o Projecto se encontrar em fase de Estudo Prévio não torna exigente a 

realização de tais trabalhos de prospecção, sem prejuízo de em fase de RECAPE esta dever ter 

efectivamente lugar. Desta forma, optou-se pela caracterização da situação de referência com 

recurso a consulta bibliográfica. 

 

Os fundos marinhos são constituídos essencialmente por areias. Restringiremos a análise à 

referência à zona submersa, sem contudo deixar de reforçar a ideia, já expressa no referido 

estudo, de que também a área emersa oferece potencial patrimonial de natureza náutica. 

 

 

4.11.2.2 Metodologia de Estudo 

 

O presente trabalho, em fase de Estudo Prévio, não contempla a componente de trabalho de 

campo. Tem por base o levantamento de informação sobre a zona submersa a afectar pelo 

projecto, nomeadamente na bibliografia especializada disponível e na base de dados do Centro 

Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. Foi também feita a pesquisa em cartografia antiga 

na Biblioteca Nacional em www.arqueotavira.com. 
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4.11.2.3 Dados Bibliográficos 

 

Os dados relativos a património náutico e subaquático na bibliografia da especialidade para esta 

zona são escassos. Encontrámos uma vaga referência a uma nau de bacalhau que naufragou entre 

a foz velha e a agoa que vai da alagoa para o mar, em 1626 (Torre do Tombo 2ª incorporação, 

Santa Cruz, m.24, doc. S. nº) (MARQUES, 1993). Este local situa-se muito provavelmente em área 

actualmente emersa e coberta pelas dunas litorais.  

 

Esta ocorrência está de acordo, como foi já bem explanado (MONTEIRO, MACHADO E CANINAS, 

2007), com as alterações geomorfológicas do troço litoral entre Espinho e Mira e é um dado a 

acrescentar à notícia de achado de naufrágio nas dunas de Mira, nos anos 80 do século passado 

(MONTEIRO, MACHADO E CANINAS, 2007). De facto, um documento do séc. XII parece indicar que 

Mira seria um porto de mar, numa costa de configuração bem diferente da actual. O assoreamento 

progressivo do Vouga e do Mondego, depositando os seus detritos entre Espinho e Cabo Mondego 

provocou alterações profundas na área de Mira. Ter-se-á então formado a lagoa durante muitos 

séculos em comunicação directa com o mar, até ao seu estrangulamento final, com corte dessa 

ligação já no século XVII (MARQUES, 1993). Uma carta desta época mostra precisamente a lagoa, 

cujas águas banham Mira, já praticamente encerrada pelas areias. (transferido de 

www.arqueotavira.com). 

 

 

Figura 4.11-4 – Pormenor de carta de 1634 do Atlas de Viena de Pedro Teixeira onde se vê Mira em 

localização já sub-litoral no interior de lagoa praticamente encerrada. 
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Mas se há indícios documentais de, no século XII, Mira ter sido um porto de mar com localização 

litoral, a reconstituição deste troço de costa para períodos anteriores é ainda hipotética e tem por 

base, fundamentalmente a implantação de sítios arqueológicos.  

 

 

Figura 4.11-5 – Proposta de Reigota para a linha de costa, no troço de Mira, em época romana. 

 

Esta proposta, assim como a carta anteriormente apresentada, dão-nos sobretudo, a ideia do 

potencial arqueológico em termos náuticos na área do presente projecto e sua envolvente. 

 

 

4.11.2.4 Bases de Dados 

 

A base de dados do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática possui 10 entradas 

correspondentes a 10 naufrágios na costa de Mira. À excepção de um caso em que o local de 

naufrágio está referenciado no Banco de Fora, todos os outros tem vaga referência ao local: Mira, 

Costa de Mira ou Entre Mira e Costa Nova do Prado. De referir que estes registos correspondem 

todos a naufrágios dos séculos XIX e XX: 3 escunas, 1 galera, 2 navios, 1 traineira, 1 rebocador, 1 

iate e 1 bergantim. 
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4.11.2.5 Síntese 

 

Não são conhecidas ocorrências patrimoniais na zona submersa de implantação do presente 

projecto. Todavia, as referências a naufrágios na costa de Mira, as referências a achados de 

embarcações sob as areias litorais e ainda o conhecimento da evolução geomorfológica deste troço 

de costa, levam-nos a admitir alguma probabilidade de ocorrência de Património, não só na área 

emersa, sob as dunas (como é aliás referido no estudo referente ao património terrestre) como 

também na zona submersa a intervencionar. 

 

 

 




