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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA
“Linha Divor / Pegões, a 400 kV”

1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto – Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à
Consulta Pública da “Linha Divor / Pegões, a 400 kV”

2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
Considerando que o Projecto se integra na lista do anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de
Maio alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta
Pública decorreu durante 40 dias úteis, entre o dia 22 de Agosto e o dia 17 de Outubro de
2011.

3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:
o
o
o
o
o
o
o
o

Agência Portuguesa do Ambiente – APA
Câmara Municipal de Arraiolos
Câmara Municipal de Évora
Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
Câmara Municipal do Montijo
Câmara Municipal de Vendas Novas
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo

O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta nas seguintes freguesias:
Arraiolos
o Junta de Freguesia de Arraiolos
o Junta de Freguesia de S. Pedro da Gafanhoeira
Évora
o

Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Graça do Divor

Montemor-o-Novo
o Junta de Freguesia de Cortiçadas do Lavre
o Junta de Freguesia de Foros de Vale Figueira
o Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Vila
o Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Bispo
o Junta de Freguesia das Silveiras

Montijo
o Junta de Freguesia de Canha
o Junta de Freguesia de Pegões
Vendas Novas
o Junta de Freguesia de Vendas Novas

4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por
meio de:

- Afixação de Anúncios nas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia acima referidas;
- Publicação de um anúncio, envio de RNT e de nota de imprensa para o Correio da Manhã
- Envio de nota de imprensa e RNT para os jornais, revista e rádios que constam no Anexo I
- Divulgação na Internet no site da APA com anúncio e RNT.
- Envio de ofício circular e RNT às entidades constantes no Anexo I.

5. FORMAS DE ESCLARECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS
No âmbito da Consulta Pública, a APA, tendo por objectivo promover um maior envolvimento
das autarquias e entidades directamente interessadas e prestar esclarecimento relativamente
ao processo de AIA, do projecto e respectivos impactes ambientais realizaram-se três reuniões
técnicas de esclarecimento.
o

19 de Setembro – 10h30m – Évora

o

19 de Setembro - 15h00m – Montemor-o-Novo

o

20 de Setembro - 10h30m – Arraiolos

o

20 de Setembro – 15h00m – Vendas Novas

o

21 de Setembro – 10h30m – Montijo

o

4 de Outubro –

10h00m - Pegões

As listas de registo das presenças nas reuniões técnicas de esclarecimento encontram-se no
Anexo II do presente Relatório.
Nestas sessões, estiveram presentes representantes da APA, do proponente e seus
consultores, tendo sido prestados todos os esclarecimentos às questões colocadas pelos
interessados.

6. SÍNTESE DO PROJECTO
A Linha Divor - Pegões, a 400 kV desenvolve-se nos distritos de Évora e Setúbal e tem
aproximadamente 70 km de comprimento.

No início do projecto em análise, entre o apoio P1 e o apoio P6 (aproximadamente km 0 ao km
2) - ainda em contacto com a periferia urbana de Évora, desenvolve-se uma vasta área com
montado e uma área de silvopastorícia. Nesta área em estudo existe a sobre passagem da EM
527-1.
Ainda no início do projecto, existe a sobre passagem de quatro linhas de água, duas linhas de
água de carácter temporário, bem como de dois afluentes do ribeiro das Cruzadas - o ribeiro
das Cruzadas e a Ribeira da Pachola - que apresentam regime sazonal e uma reduzida
expressão no terreno.
aproximadamente. km 2 ao km 3,5) - interceptam-se áreas
agrícolas, com culturas arvenses em sequeiro, para grão ou pastagens. Ocorrem naturalmente
diversas unidades arbóreas, sobretudo em locais que a mecanização das práticas agrícolas foi
permitindo o seu desenvolvimento. São essencialmente sobreiros, pinheiros mansos e
azinheiras.
imadamente km 3,5 ao km 5,5) - a vegetação arbórea
encontra-se menos presente, abrindo espaço para o desenvolvimento de vastas áreas para
pastagem de gado. O relevo continua a ser suave. Nesta área ocorre a sobre passagem da
ribeira do Divor. Aqui existe a proximidade da Linha a uma edificação, designada por Monte
Divor. Também se verifica a presença de outras edificações, nomeadamente apoios agrícolas
em avançado estado de deterioração (ruínas).
aproximadamente. km 5,5 ao km 7) - o traçado desenvolve-se
em áreas de uso agrícola e áreas de pastagens, verificando-se um relevo suave. Nesta área
ocorre a sobre passagem da Ribeira do Penedo.
roximadamente km 7 ao km 15) - o relevo é suave e o uso do
solo é claramente agrícola, com culturas arvenses em sequeiro, para grão ou pastagens.
Ocorrem naturalmente diversas unidades arbóreas, são essencialmente sobreiros, pinheiros
mansos e azinheiras. Verifica-se a sobre passagem do Rio Almansor e da ribeira do Penedo
está última de carácter torrencial.
Nesta zona é possível observar a existência de dois edificados nas proximidades da Linha,
designados por Almansor de Baixo e Monte do Cabido Encarnado, caracterizando-se ambos
por casas de habitação e apoios agrícolas
Entre o apoio P39 e o P60 (aproximadamente km 15 ao km 23) – identificou-se uma extensa
área com montado de azinho, onde também aparecem alguns sobreiros. Evidencia-se por isso
uma massa de vegetação densa, com uma certa volumetria e com um sub-coberto de matos
ou pastagens, consoante a menor ou maior utilização em pastorícia. Nesta zona existe a sobre
passagem da EN 4.
Entre o apoio P60 e o P65 (aproximadamente km 23 ao km 25,5) - a linha desenvolve-se
sobre o vale da Ribeira das Caravelas, apresentando vastos campos com culturas arvenses
em sequeiro, pastagens (com bovinos), alguns núcleos em regadio e uma área de vinha.
Regista-se a presença de dois pequenos olivais junto a dois montes agrícolas.
Nesta zona, há a integração de diversos núcleos edificados com habitação e instalações de
apoio agrícola, como a Caravela da Horta, Horta da Caravela e Horta do Leal. Existe ainda a
sobre passagem da Ribeira do Sobralinho. Nesta zona verifica-se a presença do
aproveitamento hidroagrícola da barragem dos Minutos, na qual se teve o cuidado de se elevar
a linha.
Entre o apoio P65 e o P68 (aproximadamente km 25,5 ao km 27) - a linha desenvolve-se
sobre uma zona de montado, composto por azinheiras e por sobreiros, em densidade média, o
que proporciona condições para o desenvolvimento da actividade silvopastoril, com criação de
gado bovino e ovino.
Entre o apoio P68 e o P76A (aproximadamente km 27 ao km 30) - nesta zona verifica-se o
atravessamento de áreas de vinha, intercalando posteriormente com montado e silvopastorícia.
A densidade do coberto arbóreo é média a elevada, com preponderância de azinheiras, mas

onde se assinalam também sobreiros. É frequente o uso silvopastoril nesta forma de ocupação
do solo, pois o subcoberto do montado favorece o sustento de rebanhos de ovinos ou manadas de
bovinos.
Verifica-se a existência de algumas edificações, nomeadamente o apoio agrícola da Horta do Carriço, o
Monte Velagões - constituído por casas de habitação e apoios agrícolas - e o Monte do Zambujalinho,
constituído neste local por um apoio agrícola. Nesta zona existe a sobre passagem da EN 2.

Entre o apoio P76A e o P77 (aprox. km 30 ao km 31 ) esta zona é constituída por terrenos onde se
cultivam arvenses em regadio, recorrendo a pivots de rega, e outros com culturas em sequeiro e
pastagens. Nesta área agrícola está presente também, a actividade pecuária com ovinos. Nesta zona
verifica-se a sobre passagem da EN 114.
Do apoio P77 ao P93 (aprox. km 31 ao km 38) - esta zona é caracterizada por uma vasta área de
montado, verificando-se uma densidade do coberto arbóreo, de azinheiras, mas onde se assinalam
também sobreiros. Dadas as condições que as zonas de montado proporcionam, existe também uso
silvopastoril, pois o subcoberto do montado favorece o sustento de rebanhos de ovinos ou manadas de
bovinos. Toda esta vasta zona de montado está localizada na margem direita do rio Almansor e regista a
presença de alguns montes agrícolas com instalações pecuárias nomeadamente uma edificação próximo
do apoio P70, constituída por casa de habitação e apoio agrícola e outra edificação próxima do apoio
P82. Nesta zona verifica-se ainda a sobre passagem de um pequeno afluente do Rio Almansor.
Entre o apoio P93 e o P95 (aprox. km 38 ao km 39) - verifica-se uma proximidade do traçado com a
povoação de Foros de Vale Figueira e do Monte do Freixo do Meio. Com a proximidade a esta
povoação e ao monte verifica-se que há o desenvolvimento de várias actividades agrícolas
nomeadamente algumas apresentam certificação de agricultura biológica.
Entre o apoio P95 e o P98 (aprox. km 39 ao km 40) - esta área é caracterizada novamente por áreas
de montado com recurso a silvopastorícia. Nesta zona verifica-se a existência de uma edificação, no
monte de Vale de Figueira Baixo, constituído por habitações e apoios agrícolas.
Entre o apoio P98 e o P107 (aprox. km 40 ao km 44) - esta área é caracterizada principalmente por
áreas agrícolas. Nesta zona existe a sobre passagem da Ribeira do Espinheiro.
Entre o apoio P107 e o P131 (aprox. km 44 ao km 55) - o traçado da linha aproxima-se do Rio
Almansor, e excluindo as áreas aluvionares do seu vale e alguns afluentes, onde se pratica agricultura
em regadio, toda a envolvente é preenchida com montado de sobro e de azinho. O montado possui uma
densidade arbórea acentuada, existindo mesmo alguns núcleos com características de mata natural.
Nesta zona verifica-se a sobre passagem da EN 380 e do rio Amlamsor.
Entre o apoio P131 e o P143 (aprox. km 55 ao km 60,5) - nesta zona verifica-se a presença de
explorações agrícolas com actividade silvopastoril. No entanto, devido aos afluentes da margem
esquerda do Rio Almansor o relevo do terreno apresenta-se modificada, criando condições orográficas
favoráveis para o estabelecimento de baixas aluvionares que são aproveitadas para a prática agrícola
intensiva. Estas baixas agrícolas alternam por isso com áreas de montado. Nesta área do corredor em
estudo há a sobre passagem da Ribeira de Vale Coelhos e da estrada municipal EM 251-1. Entre os
apoios P134 e P137 verifica-se a presença de um montado predominantemente de sobro, com
densidade média a elevada. Entre o apoio P137 e o P138, identifica-se uma vasta área de utilização
florestal, com pinheiros mansos e eucaliptos. Entre o apoio P138 e o P140, identificou-se um pequeno
núcleo com sobreiros e pinheiros, com densidade elevada, como que formando uma pequena mata.
Entre o apoio P140 e o P143, identificou-se uma área de pinhal, existindo ainda terrenos agrícolas com
olival. Nesta zona, verificou-se, a proximidade a um núcleo edificado com habitação e instalações de
apoio agrícola designado por Gamoal do Meio.
Entre o apoio P143 e o P148 (aprox. km 60,5 ao km 62) - identificou-se uma área de montado de
sobro e pinhal e entre o apoio P145 e o P148, identificou-se uma área florestal com eucaliptal e pinhal

bravo. Perdendo-se aqui as características da paisagem alentejana, aparecem sinais mais próximos da
charneca ribatejana, caracterizando-se por um relevo quase plano.
Entre o apoio P148 e o P151 (aprox. km 62 ao km 63,5) - verifica-se a existência de uma vasta área de
montado de sobro e pinhal. Também se observa algum sub-coberto arbustivo, contribuindo desta forma
para uma diversidade de texturas, cores e volumetrias. Especificamente entre o apoio P150 e o P151,
verifica-se a presença de uma área florestal, com eucaliptal e pinhal bravo. Verificou-se também, a
sobre passagem da estrada nacional EN4.
Entre o apoio P151 e o P159 ( aprox. km 63,5 ao km 67) – nesta zona verifica-se a presença de uma
vasta área de montado de sobro e pinhal. Apesar da densidade arbórea e do alinhamento determinado
pela plantação, observa-se algum sub-coberto arbustivo, permitindo uma diversidade de texturas, cores
e volumetrias. Também se verifica a sobre passagem da EM 1059 entre o P152 e o P153.
Entre o apoio P159 e o P165 - aprox. km 67 ao km 70 (fim do traçado) – nesta zona existe a presença
de áreas agrícolas e a zona urbana de Piçarras. O núcleo urbano das Piçarras caracteriza-se por ser um
núcleo concentrado, ao contrário do que acontece nesta região, em que as localidades se desenvolvem
ao longo do principal eixo viário. Para além deste núcleo principal, existem depois diversas novas
moradias, instaladas em parcelas, aproximadamente com 1 hectare, onde a habitação partilha o terreno
com usos agrícolas para consumo próprio. No que respeita ao espaço agrícola, verifica-se a presença de
uma grande área de vinha. Nesta zona, verifica-se que existem quatro edificações na proximidade do
traçado da linha, sendo que uma das edificações se localiza junto ao apoio P160 e as restantes três
edificações junto ao apoio P162. A sua tipologia corresponde a casas de habitação com os respectivos
apoios agrícolas.
(RNT p. 3, 19-22)

7. PROVENIÊNCIA DOS PARECERES RECEBIDOS

No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 12 pareceres com a seguinte proveniência:
Autarquias:
Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
Junta de Freguesia de Foros de Vale Figueira

Entidades
AFN – Autoridade Florestal Nacional
ANA – Aeroportos de Portugal, SA
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações
BRISA – Concessão Rodoviária, SA
DGADR – Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia
EP – Estradas de Portugal
Estado Maior da Força Aérea
Turismo de Portugal,

Cidadãos
Sociedade Agrícola do Freixo do Meio

8. ANÁLISE DOS PARECERES RECEBIDOS
No período de Consulta Pública foram recebidos 12 (doze) pareceres apresentados por
autarquias (2), Entidades (9), cidadãos (1)
Os originais dos pareceres recebidos encontram-se arquivados no processo administrativo na
Agência Portuguesa do Ambiente.

Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
A Câmara Municipal de Montemor-o-Novo considera que o projecto poderá ser implementado
desde que se tenham em conta as seguintes condições:
- Seja alterado o traçado da linha na área da Herdade do Freixo do Meio
- Sejam implementadas as medidas de mitigação propostas no EIA e documentos
complementares;
- Sejam implementados os planos de monitorização previstos (ecologia – avifauna e
quirópteros, ruído) e incluído um plano de monitorização dos campos electromagnéticos.

A autarquia faz apreciação detalhada do projecto no âmbito do seu território identificando os
usos do solo e as edificações existentes nas proximidades da linha, que são, em síntese, as
seguintes:
Casas de habitação e apoios agrícolas Monte do Cabido Encarnado (a100 m do apoio
(AP) 38 e a 100 m da linha;
Habitações e apoios agrícolas – Horta do leal, Horta da Caravela, Caravela da Horta
(entre 100 e 150m do AP 67 e a 40m da linha;
Apoio agrícola – a 40m do AP 67 e a 40m da linha;
Apoio Agrícola da Horta do Carriço – a 10m da Linha entre os apoios 68 e 69.
Habitação e Apoio agrícola – Monte dos Valegões a 30m do AP 71 e a 50m da linha;
Apoio agrícola do Monte do Zambujalinho;
Habitação e apoio agrícola a 90m do AP 82 e a 70m da linha;
Habitações e apoios agrícola Vale Figueira de Baixo – a 100m do AP 97 e a 50m da
linha.
Sobre o património considera a câmara que, embora alguns elementos patrimoniais se situem
sob a linha (Nº 13, 15 e 19), não se prevê que venham a ser afectados, uma vez que a
movimentação de terras ocorrerá apenas no local de colocação dos apoios. A autarquia
salienta a degradação da zona envolvente decorrente da presença da linha.
No que se refere aos efeitos dos campos electromagnéticos a autarquia considera que dada a
proximidade de algumas habitações à linha e apoios, a infra-estrutura deve ser monitorizada
junto às habitações, com a disponibilização dos dados on-line, devendo ser incluída a
avaliação deste parâmetro no Plano de Monitorização do projecto.
O Plano de monitorização do ruído não identifica os locais onde será feita a monitorização.
Assim, deverão ser incluídos, pelo menos, os locais onde foram efectuadas as medições para a
caracterização da situação de referência, bem como locais próximos das habitações
identificadas no projecto (edificações junto aos apoios 61, 79 e 82).

O EIA identifica os impactes paisagísticos no Monte do Freixo do Meio, como sendo de
importância muito elevada. Tendo em conta a relevância, para o concelho de Montemor-oNovo, das actividades desenvolvidas nesta herdade (turismo, agricultura biológica, eventos,
etc.), nomeadamente em termos de emprego, a câmara considera que o traçado da linha deve
ser alterado de forma a não interceptar a herdade.
Baseando-se no EIA, a autarquia identifica ainda os pontos críticos relativos aos impactes
visuais cumulativos com o projecto da linha ferroviária de alta velocidade, a saber:
Monte do Cabido Encarnado e EM 529 (Magnitude muito elevada e significância
elevada);
EN4, CM 1056 e caminho para a Barragem dos Minutos (Magnitude elevada e
significância média);
Horta do Leal e Caravela da Horta (Magnitude muito elevada e significância muito
elevada)
Monte da Caravela da Robusta e Fonte do Prior (Magnitude média e significância
média)
EN2 (Magnitude elevada e significância média)
Periferia das Fazendas do Cortiço (Magnitude elevada e significância média)
Monte dos Valegões (Magnitude muito elevada e significância muito elevada)
Casa branca, Monte do Zambujalinho e EN 114 (Magnitude muito elevada e
significância elevada)
No concelho de Montemor-o-Novo existem três pontos de água de apoio ao combate a
incêndios, que serão afectados. Esta informação deverá ser disponibilizada à entidade que
coordena o combate a incêndios florestais.

Junta de Freguesia de Foros de Vale Figueira
Esta Junta de Freguesia considera que devem ser tidos em conta todas as questões já
levantadas na sua exposição remetida à empresa Trifólio, em 2009.
Neste documento, que anexa, a Junta de Freguesia refere que a linha deve localizar-se o mais
longe possível da povoação de Foros de Vale Figueira, a mais de 1 km e a mais de 200 metros
das habitações rurais.
A linha não deve interferir com os acessos rurais existentes e deve implicar o abate do menor
número possível de árvores, devendo ser preservado o ecossistema existente.
Salienta ainda a existência entre os apoios 90 e 97 da Herdade onde se desenvolve o projecto
“Herdade do Freixo do Meio” da Sociedade do mesmo nome. Este projecto abrange um
avultado investimento, irá criar postos de trabalho e abrange para além do Monte uma vasta
área envolvente. A colocação dos apoios nesse local irá pôr em causa o referido projecto,
devido aos seus impactes visuais e funcionais.
A Junta de Freguesia de Foros de Vale Figueira sugere que:
a) A linha seja deslocada para o mais próximo possível da Linha Ferroviária de Alta
Velocidade, acompanhando-a paralelamente. Assim, os impactes seriam restritos a
uma única área, o que não sucede entre os apoios 81 e 150.
b) Se não foi viável esta alteração, considerar o afastamento da linha o mais para Sul
possível, na área do projecto da Herdade do Freixo do Meio, a fim de que os projectos
não coincidam.

Salienta que não se opõem ao projecto, mas apenas à sua localização pelo facto de colocar
em causa o Projecto da Herdade do Freixo do Meio, o que constituiria uma importante perda
em termos de desenvolvimento regional.

AFN – Autoridade Florestal Nacional
AFN, Autoridade Florestal Nacional – informa que a ocupação florestal da zona em estudo
é caracterizada pela presença de pinhal, eucaliptal, sobreiros e azinheiras. Refere o
cumprimento das disposições legais vigentes para protecção de áreas florestais,
nomeadamente:
- No troço 4B, onde serão instalados os apoios P43 e P46 há montado de sobro e que
sendo os sobreiros e azinheiras espécies protegidas ainda que surjam isoladas
deverá ser cumprida a legislação referente à sua protecção Decreto-Lei n.º 169/2001,
de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30
de Junho.
- No caso de vir a ser efectuado o corte prematuro de exemplares de pinheiro bravo em
áreas superiores a 2 ha, ou de eucaliptos em áreas superiores a 1 ha deverá ser
cumprido o estipulado nos Decreto-Lei n.º 173 e 174/88, de 17 de Maio que
estabelece a obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque de árvores.
- No quadro das medidas extraordinárias de protecção fitossanitária indispensáveis ao
controlo da madeira do pinheiro, o corte de resinosas está sujeito às restrições legais
constantes no DL n.º 95/2011, de 8 de Agosto.
- O cumprimento da legislação relativa a medidas e acções a desenvolver no âmbito do
Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios (Decreto-Lei n.º 124/2006,
de 28 de Junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de
Janeiro, nomeadamente o cumprimento da alínea c) do artigo 15º “…. Providencie a
gestão de combustível numa faixa correspondente à projecção dos cabos condutores
exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos
lados.”
- O cumprimento das disposições estabelecidas nos Planos Municipais de Defesa da
Floresta contra incêndios (PMDFCI) dos concelhos abrangidos.
Esta entidade, para além de alertar para o cumprimento da legislação em vigor,
recomenda ainda que seja tida em consideração a adopção das seguintes medidas de
minimização para a fase de construção:
- Reduzir ao mínimo indispensável o corte de arvoredo e preservar os exemplares de
sobreiros/azinheiras;
- Os locais de implantação de todas as infra-estruturas de apoio à obra deverão ser
criteriosamente seleccionados de modo a preservar as áreas com ocupação florestal.

ANA – Aeroportos de Portugal, SA
A ANA, SA informa que o Resumo Não Técnico faz referência às condicionantes aeronáuticas
civis, nomeadamente as que reportam ao Novo Aeroporto de Lisboa e à necessidade de
proceder à balizagem aeronáutica dos elementos da linha considerados como obstáculos à
navegação aérea. Conclui assim que nada mais acresce dizer sobre o projecto.

ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações
A ANACOM informa não existirem quaisquer servidões radioeléctricas constituídas ou em vias
de constituição que imponham condicionantes sobre a área de implantação ao traçado da linha
em análise.

BRISA, Concessão Rodoviária, SA
Informa esta entidade que, na área prevista para a implantação da linha, não existe qualquer
concessão de construção, conservação e exploração de auto-estrada da sua competência.

DGADR - Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
A DGADR informa que na área do projecto não se desenvolvem estudos, projectos ou acções
da sua competência, recomendando ainda a consulta à Direcção Regional de Agricultura e
Pescas do Alentejo.

DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia
Esta Direcção-Geral identificou a existência de sobreposição da área em estudo com área
afecta ao pedido de Prospecção e Pesquisa da empresa EUROCOLT Resources Unipessoal,
LDA (MNPP0229) referente a Ouro, Prata, Cobre Chumbo, Zinco e metais associados.
Considera a DGEG que do ponto de vista dos Recursos Geológicos não são expectáveis
impactes negativos significativos pelo que pode ser emitido parecer favorável a este projecto
desde que sejam adoptadas as medidas mitigadoras e implementados os programas de
monitorização que permitam verificar a necessidade de implementar medidas adicionais.
EP – Estradas de Portugal
São identificadas, pelas Estradas de Portugal, as seguintes sobrepassagens de infra-estruturas
rodoviárias sob a sua competência:
ER 370 km 78+000 (Évora) [vão entre os apoios 19 e 20]
EN4 km 92+470 (Montemor-o-Novo [vão entre os apoios 44 e 45]
EN2 km 515+000 (Montemor-o-Novo) [vão entre os apoios 68 e 69]
EN 114 km 156+300 (Montemor-o-Novo) [vão entre os apoios 76A e 76B]
EN 380 (Desclassificada) km 7+500 (Montemor-o-Novo) [vão entre os apoios 114 e
115]
EN4 km 48+400 (Montijo) [vão entre os apoios 150 e 151]
Salienta-se a necessidade de cumprir o disposto no artigo 6º do DL n.º 13/71, de 23 de Janeiro
e no artigo 9º do DL 13.94, de 15 de Janeiro.
“ARTIGO 6.° (DL 13/71, de 23 de Janeiro).
(Permissões referentes à zona da estrada, condicionadas a aprovação ou licença
da Junta Autónoma de Estradas)

1. Só mediante aprovação ou licença da Junta Autónoma de Estradas se podem:
a) Efectuar obras ou utilizar de qualquer modo o solo, subsolo e espaço aéreo da zona
da estrada;
b) Estabelecer acessos à mesma zona.
(…)
3. Quanto ao solo da zona da estrada, a Junta Autónoma de Estradas poderá permitir:
b) A implantação de candeeiros e postes de apoio de linhas telegráficas e telefónicas, de
transporte ou de distribuição de energia eléctrica de baixa tensão ou outros fins, nos
taludes, banquetas ou acessórios da estrada;
(…)
4. Em relação ao espaço aéreo da zona de estrada, a Junta Autónoma de Estradas poderá
permitir passadiços e atravessamentos por conduções aéreas ou obras de qualquer
natureza em altura não inferior a 5 m a contar do nível da estrada.”

Artigo 9 (DL 13/94, de 15 de Janeiro).
Nas OE, [Outras Estradas] a implantação ou instalação das infra-estruturas e equipamentos a
que se refere o artigo anterior deve fazer-se fora dos limites da plataforma da estrada,
admitindo-se, em caso de interesse público de especial relevo, devidamente comprovado, o
atravessamento perpendicular ao eixo da estrada, nos exactos termos definidos para as
restantes estradas nacionais, mediante aprovação da JAE em conformidade com o nº 5
daquele artigo”.
Deverão igualmente ser salvaguardadas as disposições contidas nos artigos 91º e 92º do
Decreto Regulamentar n.º1/92, de 18 de Fevereiro, que aprova o Regulamento de Segurança
de Linhas Eléctricas de Alta Tensão.

Artigo 91º
Distâncias dos condutores às auto-estradas e às estradas nacionais e municipais
1. Os condutores nus, nas condições de flecha máxima, deverão manter em relação às autoestradas e às estradas nacionais e municipais uma distância D, em metros, arredondada ao
decímetro, não inferior à dada pela expressão
D= 6,3 + 0,01 U
Em que U, em kilovolts, é a tensão nominal da linha.
O Valor de D não deverá ser inferior a 7 m.
2 – Os cabos isolados, nas condições de flecha máxima, deverão manter em relação às autoestradas e às estradas nacionais ou municipais uma distância não inferior a 7m.

Artigo 92º
Distância dos Apoios à zona de estrada
1 - Os apoios das linhas não deverão distar, horizontalmente, da zona de estrada menos de:
a)5m no caso de auto-estradas, itinerários principais e itinerários complementares;
b) 3m, no caso de outras vias de comunicação.
2 - Quando os apoios das linhas possam atingir a plataforma da estrada, em caso de eventual
rotura, as suas fundações serão reforçadas, considerando-os sujeitos a vez e meia os esforços
aplicados nos casos normais. “

De acordo com o referido no RNT estas disposições serão cumpridas. Enunciam ainda as
seguintes recomendações adicionais:

Os trabalhos deverão ser sinalizados, tanto de dia como de noite, de harmonia com o
regulamento de sinalização temporária de obras e obstáculos na via pública (DL n.º 22A de 01 de Outubro e posteriores actualizações).
Deverão ser tomadas as providências necessárias de forma a garantir a segurança e
continuidade do trânsito, ficando da responsabilidade do proponente todos os prejuízos
que possam resultar da obra, quer para a estrada, quer para terceiros;
Sempre que o atravessamento aéreo duma estrada sob jurisdição da EP – Estradas de
Portugal, implicar o abate ou decote de árvores para cumprir o artigo 28 do RSLEAT, a
proposta de intervenção terá de ser avaliada conjuntamente com a EP, no sentido de
ponderar a pertinência de desviar a linha eléctrica ou assumir o abate de árvores,
dependendo do valor patrimonial do(s) exemplares(s) em causa e do seu estado
vegetativo. Neste último caso poderá ser requerida uma plantação de compensação
consensualizar previamente, com a EP;
Na zona de atravessamento da EN4 km 48+400 [vão entre os apoios 150 e 151] existe
uma mancha de Acacia spp. Considera-se responsabilidade do proponente a
eliminação desta mancha dado trata-se duma espécie invasora que ficará dentro da
zona de protecção da linha;
Consultar a EP para apreciação e aprovação das matérias da sua competência.
Salienta esta entidade que os atravessamentos de rodovias estão sujeitos a
licenciamento (alínea a) do nº.1 do art.º 6º conjugado com a alínea c) do artigo 11º do
DL 13/71 de 23 de Janeiro).

Estado Maior da Força Aérea
O Estado Maior da Força Aérea informa que o projecto em apreço não se encontra abrangido
por nenhuma servidão de unidades afectas à Força Aérea. Salienta ainda que não se prevê a
ocorrência de interferências com o funcionamento dos seus feixes hertzianos.
Salienta que a sinalização diurna e nocturna deve cumprir as normas expressas na Circular de
Informação Aeronáutica 10/2003, de 6 de Maio do Instituto Nacional de Aviação Civil.

Turismo de Portugal
Esta entidade alerta para os impactes negativos potenciais nos seguintes empreendimentos
turísticos: Monte da Chaminé (Évora) [apoios próximos 3, 4 e 5] e Moinho do Álamo
(Montemor-o-Novo) [Apoios próximos 86-87] e par a necessidade de prever especiais medidas
de minimização

Monte da Chaminé

Moinho do Álamo

Salienta ainda o Turismo de Portugal que não dispõe, por alteração de competências, de
informação georeferenciada actualizada para todos os empreendimentos de TER (Turismo no
Espaço Rural), no que se refere a Casas de Campo e Agro-Turismo, Turismo de Habitação e
Parques de Campismo e Caravanismo, pelo que poderão existir outros empreendimentos não
identificados.
No que se refere ao empreendimento turístico da Herdade do Freixo do Meio não possui este
organismo qualquer indicação sobre o mesmo. Sugere a consulta da Câmara Municipal de
Montemor-o-Novo para obter informações sobre o referido empreendimento. Propõe que sejam
previstas medidas de minimização adequadas.

Sociedade Agrícola do Freixo do Meio, S.A.
Esta empresa tem desde 1996 um importante projecto de agricultura multifuncional. Este
assenta na prática de um modelo de produção muliactividade, com base no agro-eco-sistema
do Montado, de agricultura biológica complementado com a transformação e distribuição dos
produtos, serviços turístico/didácticos, produção de energia, serviços ambientais e investigação
científica.
O objectivo do projecto é “… holístico (…) pretende reinventar a ocupação do espaço rural de
forma a proporcionar satisfação e, resposta aos grandes desafios com que se depara a
humidade, assim, como a produção de alimentos de uma forma sustentável, a questão
energética, a preservação dos recursos, a manutenção dos ecossistemas e a preservação da
biodiversidade, as alterações climáticas, entre outros”.
Actualmente emprega permanentemente 18 pessoas e temporariamente um número
significativo.
A implementação do projecto implicou custos superiores a um milhão de euros e foi apoiada na
sua maioria por programas nacionais e comunitários.
Salienta que o projecto se encontra delimitado na documentação de forma errada. O projecto
não se circunscreve à área do monte ocupando cerca de 400 hectares utilizados para produção
agrícola sustentável/biológica, percursos pedestres, turismo rural, ecocamping, áreas de lazer.
A implementação do projecto provocará impactes ao nível paisagístico, da biodiversidade,
condições de produção, investigação científica, tornando o projecto inviável.
Discordam com o facto de ter sido estudado apenas um corredor e questionam o motivo pelo
qual não foi estudada como primeira opção a passagem junto ao corredor da linha ferroviária
de alta velocidade, minimizando, assim, os impactes dos dois projectos.
Solicitam, em conclusão que seja rejeitado / considerado desconforme o Estudo de Impacte
Ambiental ou, em alternativa, emitida uma Dia Desfavorável à implementação do Projecto.

CONCLUINDO:
As exposições apresentadas fizeram uma apreciação do projecto identificando situações de
interferência com outros projectos, servidões e condicionantes.
A Sociedade da Herdade do Freixo do Meio face aos impactes expectáveis que tornarão o
seu projecto inviável solicita a rejeição do Estudo de Impacte Ambiental / emissão duma
Declaração de Impacte Ambiental desfavorável à implementação da linha.
A Câmara Municipal de Montemor-o-Novo não se opõe à concretização do projecto no
entanto identifica algumas situações de proximidade com edificações, locais com impactes
visuais de média, elevada e muito elevada magnitude e significância e a afectação no concelho
de três pontos de água de apoio ao combate de incêndios florestais. Face aos impactes
identificados e expectáveis esta entidade requer:
Seja alterado o traçado da linha na área da Herdade do Freixo do Meio de modo a que a
mesma não seja interceptada;
Sejam implementadas as medidas de mitigação propostas no EIA e documentos
complementares;
Sejam implementados os planos de monitorização previstos: ecologia – avifauna e
quirópteros e ruído. Este último plano deve incluir, pelo menos, os locais onde foram
efectuadas as medições para a caracterização da situação de referência, bem como locais

próximos das habitações identificadas no projecto (edificações junto aos apoios 61, 79 e
82);
Seja incluído um plano de monitorização dos campos electromagnéticos que monitorize a
infra-estrutura junto às habitações com a disponibilização dos dados on-line,
Seja disponibilizada, à entidade que coordena o combate a incêndios florestais, informação
sobre a previsível afectação de 3 pontos de água de apoio ao combate a incêndios.

A Junta de Freguesia de Foros de Vale Figueira não se opõe ao projecto, mas à sua
localização solicitando que o mesmo se afaste da povoação (pelo menos 1 km) de habitações
rurais (pelo menos 200m) e da Herdade do Freixo do Meio. Propõe que a linha seja deslocada
para Sul e siga paralela ao corredor da linha ferroviária de alta velocidade.

Para um conjunto de entidades o projecto não interfere com as suas infra-estruturas:
BRISA Concessão - Não existem interferências com infra-estruturas existentes ou
previstas sob a sua jurisdição;
Estado Maior da Força Aérea - não existe interferências do projecto com servidões de
unidades militares ou com os seus feixes hertzianos;
DGADR - não tem projectos existentes ou previstos que decorram na área de
implementação do projecto
Um conjunto de entidades identifica servidões e condicionantes e propõe condições e/ou
medidas de mitigação:
ANA, SA
- Existência de condicionantes aeronáuticas nomeadamente as Medidas Preventivas do Novo
Aeroporto de Lisboa.
Condicionante:
Balizar de todos os elementos da linha considerados obstáculos à navegação aérea

Estado Maior da Força Aérea
Condicionante:
Cumprir as normas expressas na Circular de Informação Aeronáutica 10/2003, de 6 de
Maio do Instituto Nacional de Aviação Civil relativas à sinalização diurna e nocturna.
DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia
- Existência de sobreposição da área em estudo com área afecta ao pedido de Prospecção e
Pesquisa da empresa EUROCOLT Resources Unipessoal, LDA (MNPP0229) referente a Ouro,
Prata, cobre Chumbo, Zinco e metais associados.
Condicionante:
Adoptar medidas mitigadoras e implementar programas de monitorização que permitam
verificar a necessidade de implementar medidas adicionais.
EP – Estradas de Portugal
- Existência das seguintes sobrepassagens de infra-estruturas rodoviárias sob a sua
competência:
ER 370 km 78+000 (Évora) [vão entre os apoios 19 e 20]
EN4 km 92+470 (Montemor-o-Novo [vão entre os apoios 44 e 45]
EN2 km 515+000 (Montemor-o-Novo) [vão entre os apoios 68 e 69]
EN 114 km 156+300 (Montemor-o-Novo) [vão entre os apoios 76A e 76B]

EN 380 (Desclassificada) km 7+500 (Montemor-o-Novo) [vão entre os apoios 114 e
115]
EN4 km 48+400 (Montijo) [vão entre os apoios 150 e 151]
Condicionantes:
Cumprir o disposto no artigo 6º do DL n.º 13/71, de 23 de Janeiro e no artigo 9º do DL
13.94, de 15 de Janeiro.
Salvaguardar as disposições contidas nos artigos 91º e 92º do Decreto Regulamentar
n.º1/92, de 18 de Fevereiro, que aprova o Regulamento de Segurança de Linhas
Eléctricas de Alta Tensão.
Sinalizar os trabalhos, tanto de dia como de noite, de harmonia com o regulamento de
sinalização temporária de obras e obstáculos na via pública (DL n.º 22-A de 01 de
Outubro e posteriores actualizações).
Tomar as providências necessárias de forma a garantir a segurança e continuidade do
trânsito, ficando da responsabilidade do proponente todos os prejuízos que possam
resultar da obra, quer para a estrada, quer para terceiros.
Sempre que o atravessamento aéreo duma estrada sob jurisdição da EP – Estradas de
Portugal, implicar o abate ou decote de árvores para cumprir o artigo 28 do RSLEAT,
avaliar conjuntamente com a EP- Estradas de Portugal a proposta de intervenção no
sentido de ponderar a pertinência de desviar a linha eléctrica ou assumir o abate de
árvores, dependendo do valor patrimonial do(s) exemplare(s) em causa e do seu
estado vegetativo. Neste último caso poderá ser requerida uma plantação de
compensação, previamente consensualizada com a EP,
Eliminar a mancha de Acacia spp existente na zona de atravessamento da EN4 km
48+400 [vão entre os apoios 150 e 151] dado trata-se duma espécie invasora que
ficará dentro da zona de protecção da linha.
Consultar a EP para apreciação e aprovação das matérias da sua competência.

Turismo de Portugal
- Existência de dois empreendimentos turísticos potencialmente afectados pela implementação
do Projecto – Monte da Chaminé (Évora) e Moinho do Álamo (Montemor-o-Novo).
Medidas
Adoptar medidas adequadas.
Recomendação:
Consultar a Câmara Municipal de Montemor-o-Novo para obter informação acerca do
empreendimento da Herdade do Freixo do Meio, para o qual devem igualmente ser adoptadas
medidas mitigadoras.

DGADR
Recomendação:
Consultar a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo.
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ANEXO I

Órgãos de Imprensa e Entidades convidadas a participar na Consulta Pública

LISTA DOS ORGÃOS DE IMPRENSA
“Linha Divor / Pegões, a 400 kV”
NOME
Redacção do
Correio da
Manhã
Redacção do
Jornal de Notícias
Redacção da Rádio
Renascença
Redacção RDP
Antena 1
Redacção da T.S.F.
Rádio Jornal
Redacção da Rádio
Comercial
Redacção do
Jornal “O
Expresso”
Redacção do
Jornal Semanário
Sol
Redacção do
Jornal Público
Redacção do
Diário de Notícias
Redacção do
Jornal Folha de
Montemor
Redacção do
Jornal Diário do
Sul
Redacção do
Jornal do Montijo
Redacção da
Agência Lusa

MORADA
Av.ª João Crisóstomo, 72

Rua Gonçalo Cristóvão, 195-219
Rua Ivens, 14
Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37
A/c Sr. José Milheiro
Rua 3 da Matinha – Edifício Altejo – Piso 3 – Sala
301
Rua Sampaio Pina, 24 / 6
Edifício S.Francisco de Sales
Rua Calvet de Magalhães, 242
Rua de São Nicolau, 120 – 5.º

Rua Viriato, 13
Av.ª da Liberdade, 266
Rua de St.º António, n.º 20
Apartado 78
Estrada de Arraiolos
Edifício Diário do Sul
Rua João Pedro Iça, 24
Rua Dr. João Couto
Lote C – Apartado 4292

Redacção da RTP

Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37

Redacção da SIC

Estrada da Outurela, 119
Carnaxide

LOCALIDA
DE
1069-043
LISBOA
4049-011
PORTO
1200-227
LISBOA
1800-255
LISBOA
1900
LISBOA
1070-249
LISBOA
2770-022
PAÇO DE
ARCOS
1100-550
LISBOA
1069-315
LISBOA
1200
LISBOA
7054-909
MONTEMO
R-O-NOVO
7000 ÉVORA

2870MONTIJ
O
1507
LISBOA
CODEX
1849-030
LISBOA
2795 LINDAA-VELHA

NOME
Redacção da TVI
Redacção da Rádio
Telefonia do
Alentejo
Redacção da
Rádio Diana
Redacção da Rádio
Nova Antena
Redacção da Rádio
Popular FM
Redacção da Rádio
Granada FM

MORADA
Rua Mário Castelhano, 40
Queluz de Baixo
Estrada de Arraiolos - (aos arcos da Cartuxa)
Apartado 2037
Rua República
MARÉ-EE08
Rua Francisco José Mareco
Lote 28

Som do Pinhal II - Multimédia, Unipessoal, Lda.
Urb. Qta. do Pinheiro
Rua Capitão Salgueiro Maia, 31/32
Rua Estevão de Almeida, 4 - 2º

LOCALIDA
DE
2745
QUELUZ
7000 ÉVORA

7000-500
ÉVORA
7050
MONTEMO
R-O -NOVO
2955 Pinhal
Novo
7080-999
VENDAS
NOVAS

LISTA DE ENTIDADES
“Linha Divor / Pegões, a 400 kV”
NOME
Associação
Nacional de
Municípios
Portugueses
Secretariado
Nacional da
Associação
Nacional de
Conservação da
Natureza QUERCUS
Confederação
Portuguesa das
Associações de
Defesa do
Ambiente –
CPADA
Centro de Estudos
da Avifauna Ibérica
– CEAI
Frente Ecológica
Portuguesa – FEP
Departamento de
Ciências e
Engenharia do
Ambiente
Grupo de Estudos
do Ordenamento do
Território e
Ambiente GEOTA
Liga para a
Protecção da
Natureza - LPN
Sociedade
Portuguesa de
Ecologia – SPECO
Sociedade
Portuguesa para o
Estudo das Aves SPEA

MORADA
Av. Elias Garcia, 7 – 1º

LOCALIDA
DE
1000-146
LISBOA

Apartado 4333

1508
LISBOA
CODEX

Rua Bernardo Lima, 35 – 2.º F

1150-075
LISBOA

Rua do Raimundo, 119
Apartado 535

7002-506
ÉVORA

Rua Nova da Trindade, 1 – 4.º Frente

1200
LISBOA
2825 MONTE
DA
CAPARICA

FCT/UNL - Quinta da Torre

Travessa Moinho de Vento, 17-c/v Dtª

1200
LISBOA

Estrada do Calhariz de Benfica, 187

1500
LISBOA

Faculdade de Ciências da Univ. de Lisboa
Edifício C4 – 4.º Piso – Campo Grande

1749-016
LISBOA

Av.ª da Liberdade, 105 – 2.º Esq.º

1250-140
LISBOA

NOME

MORADA

LOCALIDA
DE
1700-008
LISBOA
2724-506
ALFRAGIDE

ANA – Aeroportos
de Portugal, S.A.
Estado Maior da
Força Aérea –
EMFA
AFN – Autoridade
Florestal Nacional
ANACOM –
Autoridade
Nacional de
Comunicações
Direcção Geral de
Energia e Geologia
Direcção Regional
de Economia do
Alentejo
Direcção Regional
de Economia de
Lisboa e Vale do
Tejo
Turismo de
Portugal, I.P.
EP – Estradas de
Portugal
InIR – Instituto de
Infra-estruturas
Rodoviárias
BRISA – AutoEstradas de
Portugal, SA
Direcção-Geral de
Agricultura e
Desenvolvimento
Rural
Direcção Regional
da Agricultura e
Pescas do Alentejo

Rua D – Edifício 120 –
Aeroporto de Lisboa
Av.ª da Força Aérea

Quinta da Malagueira
Av. Eng. Eduardo Arantes Oliveira
Apartado 83

7002-553
Évora

Direcção Regional
da Agricultura e
Pescas de Lisboa e
Vale do Tejo
Autoridade
Nacional de
Protecção Civil

Quinta das Oliveiras - Estrada Nacional 3

2001-906
SANTARÉM

Av.ª do Forte em Carnaxide

2794-112
CARNAXID
E

Av.ª João Crisóstomo, 26 – 28
Av.ª José Malhoa, 12

Av. 5 de Outubro, 87
Rua da República, 40

1069-040
LISBOA
1099-017
LISBOA
1069 – 039
LISBOA
7000 - 656
ÉVORA

Estrada da Portela - Bairro do Zambujal
Apartado 7546 – Alfragide

2721 - 858
AMADORA

Rua Ivone Silva, Lote 6

1050-124
LISBOA

Praça da Portagem

2809-013
Almada

Rua dos Lusíadas, 9 - 4º F

1300-364
LISBOA

Quinta da Torre da Aguilha – Edifício Brisa

2785-599 S.
DOMINGOS
DE RANA
1949-002
LISBOA

Av.ª Afonso Costa, 3

NOME
Instituto da Vinha
e do Vinho, I.P. IVV, I.P.
Comissão
Vitivinícola
Regional
Alentejana
Direcção-Geral de
Saúde
REFER – Rede
Ferroviária
Nacional
RAVE – Rede
Ferroviária de Alta
Velocidade
Centro de Biologia
Animal da
Faculdade de
Ciências da
Universidade de
Lisboa
Sociedade
Portuguesa de
Espeleologia
Universidade de
Évora
Associação de
Reformados de São
Pedro da
Gafanhoeira.
Associação Casa
das Artes de
Arraiolos
Associação de
Caçadores da Zona
Oeste de Évora
Associação dos
Pequenos e Médios
Agricultores
Associação dos
Jovens Agricultores
do Distrito de
Évora

MORADA
Rua Mouzinho da Silveira, 5

LOCALIDA
DE
1250-165
LISBOA

Horta das Figueiras - Rua Fernanda Seno n.º 14
Apartado 498

7002-506
ÉVORA

Alameda D. Afonso Henriques, 45 – 5.º

1000-123
LISBOA
1100 - 105
LISBOA

Estação de Santa Apolónia

Av. D. João II, Lt. 1.07.2.1, Piso ,

1990-096
LISBOA

Campo Grande
Edifício C5

1149-016
LISBOA

Bairro da Liberdade
Rua C, Lote 11, Loja 16

1070-165
Lisboa

Largo dos Colegiais 2

7004-516
Évora
7040-526
ARRAIOLOS

Rua Alexandre Herculano,

7040
Arraiolos

Rua Principal, 119

7000-723
ÉVORA

Rua Diana Liz

7005-413
ÉVORA

Rua Diana Liz
Horta do Bispo

7005-413
ÉVORA

NOME
Associação de
Desenvolvimento
Local

MORADA
Largo General Humberto Delgado, n.º 7-1º Apartado . 188

Centro Cultural
Recreativo e Desportivo
de Cortiçadas de Lavre

Grupo Cultural e
Desportivo das Silveiras
Clube Desportivo de
Caçadores de
Montemor-o-Novo

Grupo de Amigos
de Montemor-oNovo
Associação de
Solidariedade
Social Renascer de
Bombel
Sociedade
Recreativa e
Cultural das
Taipadas
Associação de
Caçadores de
Canha
Fundação da Casa
de Bragança
Delegação de
Vendas Novas da
Fundação da Casa
de Bragança

Loteamento Municipal de Silveiras
Código Postal:
Rua Germano Vidigal, 27

Rua Estação 2
Bombel

LOCALIDA
DE
7050-133
MONTEMO
R-O-NOVO
7050-640
CORTIÇAD
AS DE
LAVRE
7050-677
SILVEIRAS
7050-301
MONTEMO
R-O-NOVO
7050-111
MONTEMO
R-O-NOVO
7080-303
VENDAS
NOVAS

Taipadas
Canha

2985-064
CANHA

Herdade Espadaneira

2985 CANHA

Casa de Massarelos
Estrada da Gibalta
Quinta do Pessegueiro

2760-064
CAXIAS
7080-304
VENDAS
NOVAS
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