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1. ZONAMENTO DA PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA 
 

Zona 
Caracterização Fotografia 

1 
Terrenos arenosos. Área de pinhal. Visibilidade nula para 
materiais. Coberturas herbácea e arbustivas densas (tojo, 
maioritariamente, e outros). No solo, manta morta (caruma, 
ramos, troncos, etc.). Observação razoável no que concerne à 
existência de estruturas. Zona semi-urbana, com construção 
de moradias. Algumas edificações clandestinas integradas. Em 
progressão, sectores de corte de pinheiro, com ocupação de 
vegetação arbustiva consequente (tojo, feto, outros). Nas 
imediações, poucos eucaliptos e quercus jovens. Com o 
avanço dos trabalhos, frequentes transições entre pinhal e 
eucaliptal, nalguns pontos em povoamento partilhado.  

 

2 
Encosta Este do Rio da Lena. Cultivo de vinha. Estende-se até 
perto da margem. No topo, em elevação, oliveira, quercus, 
pinheiro. Terrenos arenosos. Boa visibilidade geral.  

 

3 
Pinhal e arvoredo mais pequeno não identificado. Cobertura 
arbustiva densa (sobretudo feto). Tapete de manta morta 
reduz sobremaneira a visibilidade. Terrenos arenosos (areia de 
cor branca), com seixos de quartzito rolados.  

 

4 
Zona agricultada e solo relativamente limpo. Clareiras 
dedicadas ao cultivo de vinha alternando com terrenos em 
pousio. Pinhal circundante, com quercus, oliveiras, figueiras e 
outros. Semi-encosta de solo areno-argiloso. No restante, 
campos sujos, sendo visíveis vários fragmentos de cerâmica 
contemporânea, mas também tecidos, plásticos, etc. Não se 
identifica qualquer espólio mais antigo nos cortes abertos 
pelos estradões. Visibilidade geral razoável para detecção de 
materiais. 
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Zona 
Caracterização 

Fotografia 

5 
Vegetação cerrada e intransponível, sem hipóteses de 
percurso. Transitável apenas o estradão arenoso. 
Essencialmente, proliferação de quercus, silvas, tojo, feto. 
Visibilidade geral nula. 

6 
Área ocupada por um vasto complexo desportivo e em franca 
expansão urbana. Com eucaliptal em concomitância e zona 
de pinhal. 

 

7 
Não se obteve autorização do proprietário para prospectar 
esta área pertencente à Quinta de São Venâncio. 
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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.  
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2. INVENTÁRIO DAS OCORRÊNCIAS DE INTERESSE PATRIMONIAL OBSERVADAS 
EM CAMPO 

 

Atributos utilizados na ficha de caracterização da ocorrência 

Projecto = identificação do Projecto e respectiva fase. 

Nº = referência de inventário utilizada na cartografia, nos quadros e nas fichas de inventário. 

Indica-se, entre parêntesis, a referência da pesquisa documental. 

Data = corresponde à data de observação.  

Carta Militar de Portugal (CMP) = nº da folha na escala 1:25.000.  

Altitude = obtida a partir da CMP, em metros (m).  

Topónimo ou Designação = nome atribuído à ocorrência ou ao local onde se situa.  

Categoria = distinção entre arqueológico, arquitectónico, etnológico, construído e outros 

atributos complementares (hidráulico, civil, militar, artístico, viário, mineiro, industrial, etc).  

Tipologia = tipo funcional de ocorrência, monumento ou sítio, segundo o theasaurus do 

Endovelico.  

Cronologia = indica-se o período cronológico, idade ou época correspondente à ocorrência. 

A aplicação do sinal “?” significa indeterminação na atribuição cronológica. A indicação de 

vários períodos cronológicos separados por “,” tem significado cumulativo.  

Classificação = imóvel classificado ou outro tipo de protecção, decorrente de planos de 

ordenamento, com condicionantes ao uso e alienação do imóvel.  

Valor Patrimonial = hierarquização do interesse patrimonial da ocorrência no conjunto do 

inventário de acordo com os seguintes critérios: Elevado (5): Imóvel classificado (monumento 

nacional, imóvel de interesse público) ou ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou 

construção, de interesse arquitectónico ou arqueológico) de elevado valor científico, cultural, 

raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel 

classificado (valor concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não classificada de 

valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade, monumentalidade (características 

presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), Médio-baixo (2), 
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Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica) em função do 

seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu 

arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local. Nulo (0): Atribuído a 

construção actual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente destruída. 

Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros 

factores impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das construções).  

Posição v. Projecto = AI significa área de incidência, ZE significa zona envolvente, PE 

significa Parque Eólico e LAT significa Ligação Eléctrica Aérea. 

Tipo de trabalho = atributo baseado no theasaurus do Endovelico. Outras indicações: 

inventário (no caso de não ter sido reconhecido em campo); reconhecimento (no caso de ter 

sido previamente identificado na pesquisa documental). 

Coordenadas Geográficas = coordenadas UTM datum Europeu 1950 obtidas em campo 

com GPS.  

Concelho. Freguesia. Lugar = local habitado mais próximo.  

Proprietário = identificação do(s) proprietário(s).  

Uso do Solo, Ameaças e Estado de conservação = atributos baseado no theasaurus do 

Endovelico. Estes atributos são apenas aplicáveis a bens imóveis ou a bens móveis de 

dimensão considerável ou que não foram recolhidos.  

Fontes de informação = bibliografia, cartografia, manuscritos, informação oral, instrumento 

de planeamento, base de dados ou de outro tipo. Também se indica a fonte de informação 

utilizada quando não tem origem na CMP por aproximação espacial.  

Espólio recolhido e local de depósito = indicação do tipo e quantidade de achados 

arqueológicos móveis recolhidos durante o trabalho de campo. Indicar o local de depósito 

provisório e definitivo (proposta).  

Caracterização = caracterização da ocorrência em termos de localização, características 

construtivas e materiais utilizados, dimensões, etc. 
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EIA IC36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 1 Data: Julho de 2005 CMP: 297 Altitude: 80 

Topónimo: Rio Lena Coordenadas: 0515398 - 4397615 

Categoria: etnológico Distrito: Leiria 

Tipologia: fonte Concelho: Leiria 

Cronologia: Contemporânea Freguesia: Leiria 

Classificação: não tem Lugar: Quinta da Mourã 

Valor Patrimonial: baixo (1) Proprietários: não identificados 

Tipo de Trabalho: prospecção Uso do solo: Baldio 

Posição v. Projecto: 59 m do eixo da via a 27 m ao 
limite exterior do viaduto (km 1+125) 

Ameaças: rede viária 

Acesso: - Estado de conservação: em perigo 

Fonte de informação: não tem 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: Nascente de água, encanada (?). Estrutura em pedra sobreposta verticalmente, sem 
agregação. Interior entulhado e sujo de sedimento e madeira. Contorno tendencialmente elíptico. Sem vestígios 
de passagem recente de água.  
 

 
 

Observações: - 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 
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EIA IC36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 2 Data: Julho de 2005 CMP: 297 Altitude: 15 m 

Topónimo: Quinta da Mourã I Coordenadas: 0515251 - 4397616 

Categoria: arquitectónico, etnológico Distrito: Leiria 

Tipologia: azenha Concelho: Leiria 

Cronologia: Contemporânea Freguesia: Parceiros 

Classificação: não tem Lugar: Quinta do Alto do Vieiro 

Valor Patrimonial: médio (3) Proprietários: não identificados 

Tipo de Trabalho: prospecção Uso do solo: agrícola 

Posição v. Projecto: 113 m ao eixo da via e 80 m ao 
limite exterior do viaduto (km 1+000) 

Ameaças: não identificadas 

Acesso: - Estado de conservação: regular 

Fonte de informação: não tem 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: Azenha assoreada. Piso superior fechado, inacessível do exterior, com acesso em escadaria de 
granito. Assente em dois arcos de moagem. Levada encoberta por vegetação e sedimentação. Mantém a 
aparelhagem, em madeira, no interior. Levada com encaixe de comporta. Edifício em bom estado, com cobertura 
de duas águas e chaminé. Dois arcos de entrada. Do lado do rio, arco único de saída e passagem de água, de 
maior envergadura. Açude bem marcado. Edifício estruturado, no primeiro nível, em blocos aparelhados de 
calcário. Piso superior levantado em taipa. Ombreiras e lintel em cantaria. Em cimento aplicado na parede pode 
ler-se a data 1945. A data de construção será, provavelmente, mais antiga. 
 

 
 

Observações: - 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 
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EIA IC36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 3 Data: Julho de 2005 CMP: 297 Altitude: 18 m 

Topónimo: Pontão da Quinta da Mourã Coordenadas: 0515280 - 4397736 

Categoria: arquitectónico Distrito: Leiria 

Tipologia: ponte Concelho: Leiria 

Cronologia: Contemporânea Freguesia: Parceiros 

Classificação: não tem Lugar: Quinta da Mourã 

Valor Patrimonial: médio-baixo (2) Proprietários: não identificados 

Tipo de Trabalho: prospecção Uso do solo: rural 

Posição v. Projecto: 7 m ao eixo da via (sob o 
viaduto) ao km 0+975 

Ameaças: não identificadas 

Acesso: - Estado de conservação: bom 

Fonte de informação: não tem 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: Ponte recuperada, de secção rectangular, estucada a cimento. Estrutura construída com 
recurso a blocos de pedra. Tabuleiro em cimento. 
 
 

 
 
 

Observações: - 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 
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EIA IC36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 4 Data: Julho de 2005 CMP: 297 Altitude: 70 m 

Topónimo: Quinta da Mourã II Coordenadas: 0515148 - 4397839 

Categoria: arqueológico Distrito: Leiria 

Tipologia: silo Concelho: Leiria 

Cronologia: Indeterminada Freguesia: Parceiros 

Classificação: não tem Lugar: Quinta do Alto do Vieiro 

Valor Patrimonial: médio-baixo (2) Proprietários: não identificados 

Tipo de Trabalho: prospecção Uso do solo: rural 

Posição v. Projecto: 56 m do eixo da via e 37 m ao 
talude (km 0+825) 

Ameaças: rede viária 

Acesso: - Estado de conservação: não determinado 

Fonte de informação: não tem 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: Estrutura negativa de forma elíptica. Construída a partir da sobreposição vertical de pedras. 
Boca mais estreita, alargando posteriormente (técnica tradicional). Parece apresentar derrube recente no interior. 
A primeira camada de sedimentação caída é idêntica à da superfície. Bem disfarçado pela vegetação. Próximo 
do estradão de circulação. Perfil habitual em silos. 
 
 

 
 
 

Observações: - 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 



 

Estudo de Impacte Ambiental do IC36 – Leiria Sul (IC2) / Leiria Nascente (COL) 
Anexo VIII – Património 

10

 

EIA IC36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 5 Data: Julho de 2005 CMP: 297 Altitude: 80 m 

Topónimo: Quinta da Mourã III Coordenadas: 0515103 - 4397918 

Categoria: arqueológico Distrito: Leiria 

Tipologia: silo Concelho: Leiria 

Cronologia: Indeterrminada Freguesia: Parceiros 

Classificação: não tem Lugar: Quinta do Alto do Vieiro 

Valor Patrimonial: médio-baixo (2) Proprietários: não identificados 

Tipo de Trabalho: prospecção Uso do solo: rural 

Posição v. Projecto: 113 m do eixo da via e 64 m ao 
talude (km 0+750) 

Ameaças: rede viária 

Acesso: - Estado de conservação: não determinado 

Fonte de informação: não tem 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: Estrutura semelhante à anterior, embora mais camuflada pela vegetação. Entulhado até ao 
nível de superfície. Situado, também, junto de caminho. Localizado perto de edifício rural em ruínas. Estruturas 
anexas destruídas. Todo o conjunto regista abandono total. Planta simples, de tendência rectangular, com 
cobertura de duas águas e chaminé. Vestígios de nora no exterior. Invadida por vegetação alta e densa. 
 

 
 
 

Observações: - 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 
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EIA IC36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 6 Data: Julho de 2005 CMP: 297 Altitude: 44 m 

Topónimo: Quinta da Mourã Coordenadas: 0515550 - 4397850 

Categoria: arquitectónico Distrito: Leiria 

Tipologia: quinta Concelho: Leiria 

Cronologia: Contemporânea Freguesia: Leiria 

Classificação: não tem Lugar: Quinta da Mourã 

Valor Patrimonial: médio (3) Proprietários: não identificados 

Tipo de trabalho: prospecção Uso do solo: agricola 

Posição v. projecto: 150 m do eixo da via 124 m ao 
limite exterior do viaduto (entre km 1+000 e 1+200). 
Indica-se a distância em relação à construção mais 
próxima do Projecto. 

Ameaças: não identificadas 

Acesso: - Estado de conservação: bom 

Fonte de informação: não tem 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: Quinta da Mourã. Ainda em actividade, pelo menos como habitação. Alterações arquitectónicas 
evidentes. Oliveiras bastante antigas na periferia. Vinha e pomar. Pinhal circundante. 
 
 

 
 
 

Observações: - 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 
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EIA IC36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 7 Data: Julho de 2005 CMP: 297 Altitude: 70 m 

Topónimo: Quinta da Mourã IV Coordenadas: 0515561 - 4397553 

Categoria: arqueológico Distrito: Leiria 

Tipologia: silo Concelho: Leiria 

Cronologia: Indeterminada Freguesia: Leiria 

Classificação: não tem Lugar: Quinta da Mourã 

Valor Patrimonial: Médio-Baixo (2) Proprietários: não identificados 

Tipo de Trabalho: prospecção Uso do solo: baldio 

Posição v. Projecto: 48 m do eixo da via e 
sobreposição ao talude (km 1+300) 

Ameaças: rede viária 

Acesso: - Estado de conservação: não determinado 

Fonte de informação: não tem 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: Conjunto de dois silos. Localizados junto de caminho. Muito entulhados, quase à altura da 
boca. Características idênticas aos anteriores. 
 
 

 
 
 

Observações: - 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 
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EIA IC36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 8 Data: Julho de 2005 CMP: 297 Altitude: 20 m 

Topónimo: Rego Travesso Coordenadas: 0515870 - 4397625 

Categoria: arqueológico Distrito: Leiria 

Tipologia: forno Concelho: Leiria 

Cronologia: Contemporânea Freguesia: Leiria 

Classificação: não tem Lugar: Rego Travesso 

Valor Patrimonial: médio-baixo (2) Proprietários: não identificados 

Tipo de Trabalho: prospecção Uso do solo: agrícola, baldio 

Posição v. Projecto: 204 m do eixo da via e 174 m 
ao limite exterior do viaduto (km 1+500) 

Ameaças: não identificadas 

Acesso: - Estado de conservação: regular 

Fonte de informação: não tem 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: Forno de tijolo (?). Duas fornalhas de arco. Estrutura em tijoleira, aproveitando encosto de 
elevação. Secção quadrangular. Em estado de semi-ruína, invadido por vegetação (silvas) e arvoredo. Alguns 
derrubes no interior. Construção recorrendo a grandes blocos de calcário aparelhados. Área de implantação 
próxima de linha de água. Cobertura herbácea que não permite boa visibilidade para materiais. Razoável para 
estruturas. 
 

 
 

Observações: - 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental do IC36 – Leiria Sul (IC2) / Leiria Nascente (COL) 
Anexo VIII – Património 

15

 

EIA IC36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 9 Data: Julho de 2005 CMP: 297 Altitude: 100 m 

Topónimo: Regimento de Artilharia 4 Coordenadas: 0516820 - 4397280 

Categoria: arquitectónico Distrito: Leiria 

Tipologia: quartel militar Concelho: Leiria 

Cronologia: Contemporânea Freguesia: Barreira 

Classificação: não tem Lugar: Bº da Guimarota 

Valor Patrimonial: médio-baixo (2) Proprietários: não identificados 

Tipo de Trabalho: prospecção Uso do solo: militar 

Posição v. Projecto: A 82 m do eixo da via e a 65 m 
do limite do túnel (entre km 2+275 a 2+950). Indica-
se a distância em relação à construção mais próxima 
do Projecto. 

Ameaças: não identificados 

Acesso: - Estado de conservação: bom 

Fonte de informação: não tem 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: Regimento de Artilharia 4. 
 
 

 
 
 

Observações: - 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 
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EIA IC36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 10 Data: Julho de 2005 CMP: 297 Altitude: 40 m 

Topónimo: Quinta de São Venâncio Coordenadas: 0517523 - 4397541 

Categoria: arquitectónico Distrito: Leiria 

Tipologia: quinta Concelho: Leiria 

Cronologia: Contemporânea Freguesia: Pousos 

Classificação: não tem Lugar: Quinta de São Venâncio 

Valor Patrimonial: médio (3) Proprietários: não identificados 

Tipo de Trabalho: prospecção Uso do solo: agrícola 

Posição v. Projecto: a 110 m do eixo da via e a 85 
m do limite do viaduto (entre km 3+550 e 3+800). 
Indica-se a distância em relação à construção mais 
próxima do Projecto. 

Ameaças: não identificadas 

Acesso: - Estado de conservação: regular 

Fonte de informação: não tem 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: Arquitectura rural. Particular. Vedada e sem acesso. Larga e longa alameda de acesso. 
Habitações e anexos situados no interior, a alguma distância. Portão de entrada contíguo à estrada nacional. Do 
lado oposto da via alcatroada, em posição oponente, escadaria em pedra, apoiada em talude, conduz a patamar 
superior. A vegetação não possibilita a observação das características do terreno. 
 
 

 
 
 

Observações: no decurso dos trabalhos de prospecção o proprietário impediu a entrada no local. 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 
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EIA IC36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 11 Data: Julho de 2005 CMP: 297 Altitude: 45 m 

Topónimo: Quinta de Vale de Lobos Coordenadas: 0517657 - 4397244 

Categoria: arquitectónico Distrito: Leiria 

Tipologia: quinta Concelho: Leiria 

Cronologia: Contemporânea Freguesia: Barreira 

Classificação: não tem Lugar: Quinta de Vale de Lobos 

Valor Patrimonial: médio (3) Proprietários: não identificados 

Tipo de Trabalho: prospecção Uso do solo: agrícola 

Posição v. Projecto: 68 m do eixo da via e 46 m ao 
limite do talude (entre km 3+400 e 3+550). Indica-se 
a distância em relação à construção mais próxima do 
Projecto. 

Ameaças: não identificadas 

Acesso: - Estado de conservação: regular 

Fonte de informação: não tem 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: Abandonada. Após passagem do portão principal, edifício longo, acompanhando encosta 
suave, com várias divisões e compartimentos (incluindo adega e lagar). Trancado, não concede acesso ao 
interior. Fachada principal com portão encimado por arco de volta perfeita, com pedra de fecho saliente. Janela à 
altura do piso superior. Telhado de duas águas. Entrada lateral apresentando porta de madeira e abertura 
elevada, protegida com gradeamento cruzado. Cobertura de uma água. Caminho lateral de empedrado 
acompanha todo o edifício. Eucaliptal e silvado circundante. Nespereiras ladeiam o caminho. Ciprestes junto à 
estrada. Complexo agrícola de grande dimensão, com vários edifícios de cariz agrícola e habitacional 
complementares. Vestígios de antigo pomar. Pinhal abundante. 

 
 

Observações: - 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 
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EIA IC 36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 12 Data: Julho de 2005 CMP: 297 Altitude: 120 m 

Topónimo: Vidigal I Coordenadas: 0518820 - 4397770 

Categoria: arquitectónico Distrito: Leiria 

Tipologia: palheiro Concelho: Leiria 

Cronologia: Contemporânea Freguesia: Pousos 

Classificação: não tem Lugar: Vidigal 

Valor Patrimonial: baixo (1) Proprietários: não identificados 

Tipo de Trabalho: prospecção Uso do solo: agrícola 

Posição v. Projecto: 21 m do eixo da via, 
sobrepondo-se à mesma (km 4+800) 

Ameaças: não identificadas 

Acesso: - Estado de conservação: destruído 

Fonte de informação: não tem 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: Construção em ruínas. Situada na base de suave pendente dedicada ao cultivo de vinha. 
Rodeada de silvas e interior coberto por derrube e restos recentes de poda (ramos de videira). Arrastamentos de 
terra da encosta para o espaço interno da estrutura (serve de elemento impeditivo ao deslizamento natural de 
sedimentos). Sobrevivem os cunhais. Difícil apreensão da planimetria (contornos indefinidos, provavelmente 
rectangulares). Duas paredes em melhor estado de conservação. Aparentemente reconstruído e subido em 
época anterior. Edificado com recurso a blocos calcários aparelhados de pequeno porte. Argila como matéria de 
aglomeração. 
 

 
 

Observações: - 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 
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EIA IC36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 13 Data: Julho de 2005 CMP: 297 Altitude: 120 m 

Topónimo: Vidigal II Coordenadas: 0518769 - 4397715 

Categoria: etnológico? Distrito: Leiria 

Tipologia: algar? Concelho: Leiria 

Cronologia: Indeterminada Freguesia: Pousos 

Classificação: não tem Lugar: Vidigal 

Valor Patrimonial: não determinado Proprietários: não identificados 

Tipo de Trabalho: prospecção Uso do solo: agrícola 

Posição v. Projecto: 60 m do eixo da via e 18 m ao 
limite do talude (km 4+700) 

Ameaças: não identificados 

Acesso: - Estado de conservação: regular 

Fonte de informação: não tem 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: Aberturas no calcário. Duas potenciais entradas lado a lado, disfarçadas pelos escorrimentos 
de terras. Apenas uma permite visibilidade interior e somente até onde se regista uma curva apertada para a 
esquerda. Localizadas próximo de linha de água activa, com orientação a Norte. Quercus e figueiras na 
envolvente. Silvas e canavial povoam as margens. Pequeno tabuleiro recente, em cimento, utilizado como ponte, 
permite a passagem. 
 

 
 

Observações: - 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 
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EIA IC36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 14 Data: - CMP: 297 Altitude: - 

Topónimo: Quinta do Bispo Coordenadas: - 

Categoria: arqueológico Distrito: Leiria 

Tipologia: estação de ar livre Concelho: Leiria 

Cronologia: Paleolítico Superior Freguesia: Parceiros 

Classificação: não tem Lugar: Parceiros 

Valor Patrimonial: não determinado Proprietários: não identificados 

Tipo de trabalho: pesquisa documental Uso do solo: não identificado 

Posição v. projecto: zona envolvente Ameaças: não identificado 

Acesso: - Estado de conservação: não identificado 

Fonte de informação: Base de Dados do IPA 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: O sítio arqueológicos da Quinta do Bispo, corresponde ao local onde está a ser construída a 
Urbanização Vale de Mira e corresponde a uma pequena elevação sensivelmente com 50 m de altura, que a NE 
termina de forma mais ou mesmos abrupta numa linha de água, sendo que para a inclinação do cabeço é mais 
suave terminando igualmente numa linha de água. Aquando da sua descoberta, parte do sítio havia já sido 
reduzido por extracções de areias que afectaram gravemente as camadas arqueológicas, o mesmo se 
verificando com a última ocupação florestal do solo - eucaliptos. Os materiais arqueológicos, bastante 
numerosos, aparecem numa camada de areias amareladas com uma espessura variável que pode atingir 50 cm 
de espessura, e que se encontra à superfície. 
 
 

Observações: Registo IPA CNS 19720 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 
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EIA IC36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 15 Data: - CMP: 297 Altitude: - 

Topónimo: Telheiro Coordenadas: - 

Categoria: arqueológico Distrito: Leiria 

Tipologia: achado isolado Concelho: Leiria 

Cronologia: Paleolítico Inferior Freguesia: Barreira 

Classificação: não tem Lugar: Telheiro 

Valor Patrimonial: não determinado Proprietários: não identificados 

Tipo de Trabalho: pesquisa documental Uso do solo: não identificado 

Posição v. Projecto: zona envolvente Ameaças: não identificado 

Acesso: - Estado de conservação: não identificado 

Fonte de informação: Base de Dados do IPA 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: Manuel Heleno identificou, nos anos 40, uma estação de superfície com artefactos líticos em 
quartzito, no decurso de prospecções realizadas na região. 
 

 

Observações: Registo IPA CNS 7201 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 
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EIA IC 36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 16 Data: - CMP: 297 Altitude: - 

Topónimo: Leiria - Quinta de São Venâncio Coordenadas: - 

Categoria: arqueológico Distrito: Leiria 

Tipologia: estação de ar livre Concelho: Leiria 

Cronologia: Paleolítico  Freguesia: Leiria 

Classificação: não tem Lugar: Casais da Cruz da Areia 

Valor Patrimonial: não determinado Proprietários: não identificados 

Tipo de Trabalho: pesquisa documental Uso do solo: não identificado 

Posição v. Projecto: no limite da AI Ameaças: não identificado 

Acesso: - Estado de conservação: não identificado 

Fonte de informação: Base de Dados do IPA 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: Estação de superfície com indústrias líticas. Recolhas efectuadas em 1947/8, sob a orientação 
de Manuel Heleno. 
 

 

Observações: Registo IPA CNS 6906 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental do IC36 – Leiria Sul (IC2) / Leiria Nascente (COL) 
Anexo VIII – Património 

23

 

EIA IC36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 17 Data: - CMP: 297 Altitude: - 

Topónimo: Vidigal 1 Coordenadas: - 

Categoria: arqueológico Distrito: Leiria 

Tipologia: habitat Concelho: Leiria 

Cronologia: Indeterminada, Pré-História  Freguesia: Pousos 

Classificação: não tem Lugar: Rua Mestre Sousa Lopes 

Valor Patrimonial: não determinado Proprietários: não identificados 

Tipo de Trabalho: pesquisa documental Uso do solo: não identificado 

Posição v. Projecto: Zona Envolvente Ameaças: não identificado 

Acesso: - Estado de conservação: não identificado 

Fonte de informação: Base de Dados do IPA 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: Estação de superfície com indústrias líticas. Recolhas efectuadas em 1947/8, sob a orientação 
de Manuel Heleno. 
 

 

Observações: Registo IPA CNS 21011 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 
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EIA IC36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 18 Data: - CMP: 297 Altitude: - 

Topónimo: Chitas Coordenadas: - 

Categoria: arqueológico Distrito: Leiria 

Tipologia: filão de sílex Concelho: Leiria 

Cronologia: Indeterminada, Pré-História  Freguesia: Pousos 

Classificação: não tem Lugar: Vidigal 

Valor Patrimonial: não determinado Proprietários: não identificados 

Tipo de Trabalho: pesquisa documental Uso do solo: não identificado 

Posição v. Projecto: Zona Envolvente Ameaças: não identificado 

Acesso: - Estado de conservação: não identificado 

Fonte de informação: Base de Dados do IPA 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: Filão de sílex localizado no topo de um cabeço na margem direita da Ribeira das Chitas. 
Identificou-se material arqueológico por toda a encosta e ao longo da margem direita da ribeira, praticamente até 
à foz desta com o Lis. O material detectado ao longo da margem corresponderá na sua maioria a escorrências 
deste local. O sítio corresponde provavelmente a um sítio de talhe e extracção de matéria-prima. 
 

 

Observações: Registo IPA CNS 19982 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental do IC36 – Leiria Sul (IC2) / Leiria Nascente (COL) 
Anexo VIII – Património 

25

 

EIA IC36 – LEIRIA SUL (IC2) / LEIRIA NASCENTE (COL) 

Nº: 19 Data: - CMP: 297 Altitude: - 

Topónimo: Ribeira de Chitas 4 (Abrigo da) - Abrigo 
do Poço 

Coordenadas: - 

Categoria: arqueológico Distrito: Leiria 

Tipologia: abrigo Concelho: Leiria 

Cronologia: Indeterminada Freguesia: Pousos 

Classificação: não tem Lugar: Padrão 

Valor Patrimonial: não determinado Proprietários: não identificados 

Tipo de Trabalho: pesquisa documental Uso do solo: não identificado 

Posição v. Projecto: Zona Envolvente Ameaças: não identificado 

Acesso: - Estado de conservação: não identificado 

Fonte de informação: Base de Dados do IPA 

Espólio recolhido e local de depósito: não foi recolhido espólio arqueológico 

Caracterização: Abrigo situado num talude que se eleva cerca de 5/6m da plataforma inferior junto à ribeira. 
Totalmente coberto de vegetação. Tem no seu interior várias tocas de animais, mas apresentava ainda dois 
cortes intactos à entrada do abrigo. Foi detectada indústria lítica (núcleos e lascas), fauna e fauna malacológica. 
O preenchimento do abrigo chega à plataforma aluvial e é seccionada pelo caminho que se estende ao longo do 
vale. 
 

 

Observações: Registo IPA CNS 17018 

Responsáveis: Armando Sabrosa e Fernando Robles Henriques 
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Figura 1 – Localização das Ocorrências Patrimoniais potencialmente afectadas pela via, à escala 

1:2000 - ocorrências n.ºs 3 (ponte sobre o rio Lena) e 4 (silo) 

 

Figura 2 – Localização das Ocorrências Patrimoniais potencialmente afectadas pela via, à escala 

1:2000 - ocorrências n.ºs 1 (fonte) e 7 (silo) 
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Figura 3 – Localização das Ocorrências Patrimoniais potencialmente afectadas pela via, à escala 

1:2000 - ocorrências n.ºs 12 (palheiro) e 13 (algar) 
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3. INFORMAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA 

1. A resposta ao pedido de informação dirigido à Divisão de Cultura da Câmara Municipal de 

Leira em 11 de Dezembro de 2006 chegou no dia 3 de Maio de 2007 sob a forma de um 

PDF da folha 297 da Carta Militar de Portugal com o inventário arqueológico reconhecido 

até à data pelos técnicos da Divisão de Museus e Património / Oficina de Arqueologia 

(Figura 4). 
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Figura 4 - Carta Arqueológica de Leiria, folha 297 da CMP. 
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2. Da análise da informação disponibilizada, verifica-se existirem duas ocorrências 

arqueológicas dentro do corredor de 400m de largura associado ao traçado do Projecto em 

estudo.  

Essas ocorrências estão assinaladas na parte central da Figura 5 com um círculo vermelho 

(sítio de cronologia pré-histórica, não especificado quanto a outros itens) e com um círculo 

amarelo (sítio do Paleolítico Inferior, não especificado quanto a outros itens). Este último 

pode corresponder à ocorrência 16 deste Relatório (estação de ar livre do Paleolítico, na 

Quinta de São Venâncio), cuja localização indicada (que teve como fonte a base de dados 

do Instituto Português de Arqueologia) não pode ser comprovada por impedimento de 

acesso à propriedade, conforme referido. 

Estas duas ocorrências estão projectadas com idênticas cores em mapa de localização do 

Projecto sobre extracto da Carta Militar de Portugal (Figura 6). 

 

Figura 5 - Extracto da folha 297 da Carta Arqueológica de Leiria 
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Figura 6 - Localização do corredor de estudo (400m de largura). 

3. Verifica-se que as localizações indicadas não coincidem com o traçado do Projecto. 

Tendo em conta a chegada tardia destes dados, recomenda-se a sua incorporação em nova 

Situação de Referência a elaborar em sede de RECAPE. 

 


