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Relatório da Consulta Pública
Projeto “Abertura da Linha Caniçada-Riba de Ave 2/Guimarães,
a 150Kv para a subestação de Fafe”

1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do disposto 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 do Projeto “Abertura da
Linha Caniçada-Riba de Ave 2/Guimarães, a 150Kv para a subestação de Fafe”

2. PERÍODO DE CONSULTA
A Consulta Pública decorreu durante 23 dias úteis, de 12 de Dezembro de 2013 a 15 de Janeiro de 2014.

3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA
A documentação completa relativa a esta fase do processo de Avaliação de Impacte Ambiental foi
disponibilizada para consulta nos seguintes locais:
o

Agência Portuguesa do Ambiente.

o

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

o

Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso.

o

Câmara Municipal de Fafe.

o

Câmara Municipal de Guimarães.
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O Resumo Não Técnico (RNT) esteve disponível para consulta nas Juntas de Freguesia:
- Concelho de Póvoa de Lanhoso:
. Campos.
. Santo Emilião.
- Concelho de Fafe:
. Fareja e Cepães.
. Armil.
. Arões (Santa Cristina) e Arões (São Romão).
- Concelho de Guimarães:
. Atães e Rendufe.
. Donim.
. Gondomar, Souto (Salvador) e Souto (Santa Maria).
. São Torcato.
. Gonça.
. Gominhães.
. Mesão Frio.
. Infantas.

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

Afixação de Anúncio na CCDR Norte, Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia acima referidas;

-

Envio de Nota de Imprensa para os Órgãos de Imprensa constantes do Anexo I;

-

Envio de ofício circular às entidades constantes no Anexo I.

5. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 8 exposições com a seguinte proveniência:
Autarquia:
• Junta de Freguesia de Santo Emilião (ofício remetido pela Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso).
• União de Freguesias Souto S. Maria, Souto S. Salvador e Gondomar.
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Entidades:

• ANA, Aeroportos de Portugal S.A.
• Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea.
• ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações.
• Turismo de Portugal, IP.
Cidadão:
- Exposição do cidadão Arlindo da Silva Guimarães (remetida pela Junta de Freguesia de Santo
Emilião).
Empresa:
XAMINHO - Investimento e Representações, S.A.

6. ANÁLISE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS

Autarquia:
A Junta de Freguesia de Santo Emilião manifesta a sua insatisfação pela pretensão do proponente em
instalar novos postes e novas linhas de rede visto que esta freguesia já é atravessada por vários cabos
elétricos condutores de alta tensão, os quais limitam a construção de edifícios novos e prejudicam os
existentes, limitando assim a zona de construção da freguesia.
A União de Freguesias Souto S. Maria, Souto S. Salvador e Gondomar, freguesias do concelho de
Guimarães, chamam a atenção para o fato do projeto em apreço não vir a condicionar o crescimento do
Parque Industrial nem o desenvolvimento destas freguesias.
Entidades:
A ANA, Aeroportos de Portugal comunica que a área onde se localiza o projeto em estudo, não está
abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil, pelo que não se encontra sujeita às condicionantes a elas
devidas.
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Refere que está indicado neste projeto, a balizagem da linha de acordo com a Circular de Informação
Aeronáutica n.º 10/03, de 06 de Maio, do Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC), pelo que nada mais tem
a acrescentar.
O projeto definitivo desta linha de energia deverá ser submetido a apreciação da autoridade aeronáutica
competente para confirmação/validação da balizagem aeronáutica proposta
Este parecer não substitui a necessidade de Consulta à Força Área Portuguesa.

O Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea, informa que, nos termos da Servidão, é
autorizado condicionado, por se prever existirem condicionantes ao projeto pretendido, por potencial
interceção do primeiro elipsoide de fresnel do feixe hertziano da ligação Santa Marta – Marão, sendo
necessário que o proponente apresente o projeto técnico detalhado que assegure a inexistência de fatores
conducentes à produção de interferências no funcionamento dos sistemas de comunicações utilizados pela
Força Aérea na zona.
Refere que a sinalização diurna e noturna deve ser efetuada de acordo com as normas expressas no
documento “Circular de Informação Aeronáutica 10/2003, de 6 de maio do INAC”
A ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações verificou a inexistência de condicionantes de
natureza radioelétrica aplicável na área do referido corredor pelo que não coloca objeção à implementação
do projeto naquela área.
O Turismo de Portugal IP não se opõe à implementação deste projeto e informa que os impactes mais
significativos manifestam-se em especial ao nível do descritor “paisagem” uma vez que a implementação da
linha traduzir-se-á num elemento perturbador desta atividade.
Os concelhos mais diretamente afetados serão Guimarães e Fafe. De acordo com as bases de dados do
Turismo, encontram-se atualmente classificados alguns empreendimentos, nestes Concelhos, estando,
também, previstos empreendimentos, concretamente, no concelho de Guimarães.
Pela análise do traçado apresentado para o projeto, verifica que não serão diretamente afetados
empreendimentos turísticos classificados, nem recursos turísticos especialmente conhecidos, à exceção do
Campo de Golfe de Rilhadas no limite sudoeste do concelho de Fafe o qual se situa a menos de 1 km do
eixo do traçado.
Informa, ainda, que se encontram previstos 3 empreendimentos turísticos no concelho de Guimarães (o
empreendimento mais a norte, junto ao lugar de S. Torcato situa-se a menos de 2 km do traçado da linha, e
os 2 empreendimentos mais a sul, junto do Paço de Vieira e Carreira, situam-se sensivelmente a 1 km do
mesmo traçado).
Relatório de Consulta Pública

“Linha Caniçada-Riba de Ave 2/Guimarães, a 150 Kv para a subestação de Fafe”

7

A avaliação deste projeto deverá ter presente a proximidade de empreendimentos turísticos perspetivados
no concelho de Guimarães e do campo de golfe em exploração no concelho de Fafe, prevendo medidas de
minimização durante a fase de obra e, dentro do possível, medidas que de alguma forma minimizem os
impactes no descritor paisagem, salvaguardando da melhor forma possível os interesses do setor turismo.
Conclui que esta avaliação deverá:

− Dar especial enfase ao campo de golfe de Rilhadas dado que a sua localização num vale que é
envolvido a poente, sul e nascente, pela linha de festo, onde, precisamente se pretende implantar a
linha de alta tensão.

− Ter presente que os empreendimentos turísticos, no concelho de Guimarães, se localizam em zonas
urbanas ou urbanizáveis e portanto já um pouco desnaturalizadas, não sendo tão impactante a
presença da futura linha.

Cidadão:
O cidadão, Arlindo da Silva Guimarães, opõe-se à colocação de um apoio na sua propriedade,
denominado “Campo de Saída”, justificando os eventuais prejuízos no futuro não apenas na área a ocupar
pelo apoio mas também no acesso ao mesmo e pela interferência com a área do terreno destinado ao
cultivo. Informa existirem já na mesma propriedade dois apoios da REN.
Propõe a localização alternativa do referido apoio na sua propriedade designada “Leira Comprida - Quinta
do Pombal” sugerindo que o mesmo seja colocado no início da mesma junto ao caminho público e ribeiro.
Empresa:
A XAMINHO – Investimentos e Representações, SA, vem manifestar o seu desagrado face à
implementação do apoio 31 (infraestrutura e acessos) num prédio rústico (freguesia de Santo Emilião,
Póvoa de Lanhoso), por ocupar uma área de elevada aptidão agrícola pondo em causa o rendimento da
referida propriedade.
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7. CONCLUSÃO
Durante o período de consulta pública, foram recebidas oito exposições cuja posição em relação ao
projeto se sintetiza seguidamente:
. Não se opõem mas fazem algumas recomendações/condicionantes ao projeto:
.
- A União de Freguesias Souto S. Maria, Souto S. Salvador e Gondomar não se opõe ao projeto,
contudo mostra a preocupação pelo fato do mesmo poder limitar quer o parque industrial quer o
desenvolvimento destas freguesias.
- A ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações não se opõe à implementação do projeto.
- A ANA - Aeroportos de Portugal e o Turismo de Portugal IP não se opõem à execução deste projeto
fazendo algumas observações/recomendações/condicionantes que abaixo se indicam:
- O projeto definitivo desta linha deverá ser submetido a apreciação da autoridade aeronáutica
competente para confirmação/validação da balizagem aeronáutica proposta.

− Deve ser dada especial atenção aos impactes visuais da linha designadamente no campo de golfe de
Rilhadas (Fafe), dada a sua localização num vale envolvido a poente, sul e nascente, pela linha de
festo, onde, precisamente se pretende implantar a linha de alta tensão.
- O Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea prevê que o projeto venha a afetar o feixe
hertziano da ligação Santa Marta – Marão, pelo que condiciona a REN a apresentar o projeto técnico
detalhado de modo a garantir a inexistência de fatores conducentes à produção de interferências no
funcionamento dos sistemas de comunicações utilizados pela Força Aérea na área.
. Contestação ao projeto:
A contestação à linha em apreço surgiu apenas na freguesia de Santo Emilião /Póvoa de Lanhoso
como se depreende das posições recebidas e aqui sintetizadas:
- A Junta de Freguesia de Santo Emilião expressa a sua insatisfação pela instalação de novas linhas de
alta tensão visto que esta freguesia já é atravessada por várias dessas infraestruturas situação que
compromete a área disponível para construção.
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- O cidadão, Arlindo da Silva Guimarães, opõe-se à colocação do poste projetado no terreno de sua
propriedade, denominado “Campo da Saída”, apresentando como alternativa a sua colocação numa noutra
propriedade designada “Leira Comprida - Quinta do Pombal”.
- A XAMINHO – Investimentos e Representações, SA, manifesta, também, o seu desagrado face à
implementação do apoio 31 (infraestrutura e acessos) num prédio rústico (freguesia de Santo Emilião,
Póvoa de Lanhoso), por ocupar uma área de elevada aptidão agrícola pondo em causa o rendimento da
referida propriedade.

8. ESCLARECIMENTO PRESTADO NO ÂMBITO DA CONSULTA PÚBLICA

Na sequência da exposição enviada à APA pela União de Juntas de Freguesia de Souto S. Maria, Souto
S. Salvador e Gondomar e no sentido de clarificar a situação em apreço, que se prende, com a possível
afetação do Parque Industrial, foi enviado pela APA um e-mail no sentido de esclarecer esta questão, ao
qual não se obteve resposta.
Posteriormente foi estabelecido, contato com a Câmara Municipal de Guimarães, através da qual nos foi
remetido um documento, enviado pela REN à autarquia (anexo III), que clarifica e responde à situação
acima descrita do qual se transcreve:
“ (…) Situação 2 (parque industrial)
De qualquer forma, a sobrepassagem marginal da zona industrial não inviabiliza o desenvolvimento
do parque industrial e consequente a construção dos pavilhões industriais, podendo a REN
inclusive desenvolver o projeto de modo a deixar os cabos inferiores a uma altura suficiente ao solo
para permitir a construção dos referidos pavilhões industriais. A REN assumiu que vai desenvolver
o projeto prossupondo a existência por baixo da linha de pavilhões com uma altura máxima de 9 m,
de modo a garantir a total segurança de pessoas e bens e viabilizar a sua construção (…)”.

Relatório de Consulta Pública

“Linha Caniçada-Riba de Ave 2/Guimarães, a 150 Kv para a subestação de Fafe”

10

ANEXO I

•

Lista de Entidades convidadas a participar na Consulta Pública

•

Lista de Órgãos de Imprensa convidados a participar na divulgação da Consulta Pública
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. Lista de Entidades
NOME

MORADA
Centro Associativo do Calhau – Bairro
do Calhau
Parque Florestal de Monsanto

1500-045 LISBOA

Secretariado Nacional da Associação Nacional de
Conservação da Natureza - QUERCUS
Confederação Portuguesa das Associações de
Defesa do Ambiente – CPADA

Rua Bernardo Lima, 35 – 2.º F

1150-075 LISBOA

Centro de Estudos da Avifauna Ibérica – CEAI

Rua do Raimundo, 119
Apartado 535
FCT/UNL - Quinta da Torre

7002-506 ÉVORA

Departamento de Ciências e Engenharia do
Ambiente

LOCALIDADE

2825 MONTE DA
CAPARICA

Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e
Ambiente - GEOTA
Liga para a Proteção da Natureza – LPN

Travessa Moinho de Vento, 17-c/v Dtª

1200 LISBOA

Estrada do Calhariz de Benfica, 187

1500 LISBOA

Sociedade Portuguesa de Ecologia – SPECO

Faculdade de Ciências da Univ. de
Lisboa
Edifício C4 – 4.º Piso – Campo Grande
Avenida João Crisóstomo, n.º 18 - 4.º
Dto.

1749-016 LISBOA

Departamento de Biologia Animal
Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, Edifício C2 . Campo Grande
Apartado
2109

1749-016 LISBOA

Av. Elias Garcia, 7 – 1º

1000-146 LISBOA

Palácio da Mitra - Rua do Açucar, nº
56

1950-009 LISBOA

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias
Turismo de Portugal, I.P.

Rua

1050-124 LISBOA

Autoridade Nacional de Proteção Civil

Av.ª do Forte em Carnaxide

ANACOM

Av. José Malhoa, 12

ANA, Aeroportos de Portugal, SA

Rua D - Edifício 120 Aeroporto de
Lisboa
Av. Leite de Vasconcelos, N.º 4

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves SPEA
Grupo Lobo

Associação Portuguesa de Geólogos
ANMP - Associação Nacional de Municípios
Portugueses

EMFA – Estado Maior da Força Aérea
Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente
(SEPNA) - GNR
Junta de Freguesia de Jugueiros

Ivone

Silva,

Lote

Largo do Carmo
Rua Picoto Trazões, Jugueiros
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1000-179 LISBOA

1103-001 LISBOA

2794-112
CARNAXIDE
1099-017 LISBOA
1700-008 LISBOA
2614-506
AMADORA
1200-092 Lisboa
4610-368
JUGUEIROS
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. Lista de Órgãos de Imprensa

NOME

MORADA

LOCALIDADE

Redação do Correio da Manhã

Av.ª João Crisóstomo, 72

1069-043 LISBOA

Redação do Jornal de Notícias

Rua Gonçalo Cristóvão, 195-219

4049-011 PORTO

Redação
Renascença

Rua Ivens, 14

1200-227 LISBOA

Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37

1800-255 LISBOA
1900 LISBOA

Redação da Rádio Comercial

A/c Sr. José Milheiro
Rua 3 da Matinha – Edifício Altejo – Piso 3
– Sala 301
Rua Sampaio Pina, 24 / 6

1070-249 LISBOA

Redação
Expresso”

“O

Edifício S.Francisco de Sales
Rua Calvet de Magalhães, 242

2770-022
ARCOS

Redação do Jornal Semanário
Sol

Rua de São Nicolau, 120 – 5.º

1100-550 LISBOA

Redação do Jornal Público

Rua Viriato, 13

1069-315 LISBOA

Redação do Diário de Notícias

Av.ª da Liberdade, 266

1200 LISBOA

Redação da Agência Lusa

Rua Dr. João Couto
Lote C – Apartado 4292
Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37

1507 LISBOA CODEX

da

Rádio

Redação RDP
Antena 1
Redação da T.S.F.
Jornal

do

Redação da RTP
Redação da SIC
Redação da TVI

Rádio

Jornal

Estrada da Outurela, 119
Carnaxide
Rua Mário Castelhano, 40
Queluz de Baixo

PAÇO

DE

1849-030 LISBOA
2795 LINDA-A-VELHA
2745 QUELUZ
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ANEXO III – Documento da Câmara Municipal de Guimarães
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Abertura da LCD.RA2/GR para a SFAF. Resposta a parecer da C. M. Guimarães.

Em resposta ao parecer com o n.º de registo 60208/13, de 10/09/2013, emitido pela Divisão de
Planeamento Urbanístico da Câmara Municipal de Guimarães, e após reunião de esclarecimentos
realizada no passado dia 3 de Outubro, junto daquela Divisão, com o Arqº Artur Corte Real e o
Arqº Paulo Castelo Branco, vimos por este apresentar as razões que conduziram à escolha do
traçado, nas zonas mencionadas e as principais conclusões decorrentes da referida reunião.
De uma forma geral, e tal como referido naquele parecer, na escolha do traçado tenta-se, sempre
que possível, afastar a linha das localidades, aglomerados urbanos e mesmo de habitações
isoladas, respeitar as áreas protegidas e com servidões específicas (como o caso das pedreiras) e
outras condicionantes conhecidas constantes dos PDM e/ou referidas pelas Câmaras Municipais.
Além disso, nas zonas de montanha, tenta-se seguir pela “meia-encosta” para minimizar o
impacte visual.
No que respeita às situações referidas no parecer:
a) Situação 1 (inicio da linha)
Após a reunião de esclarecimentos, acima referida, chegou-se à conclusão que não existe
sobrepassagem do parque de pesca fluvial previsto na margem do rio Ave, no concelho de
Póvoa de Lanhoso.
Efectivamente a linha eléctrica ficará afastada e a cerca de 1 100 m do referido porto de
pesca e da ponte a remodelar (vd. Figura 1).

Figura 1 – Atravessamento da linha sobre o rio Ave
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Abertura da LCD.RA2/GR para a SFAF. Resposta a parecer da C. M. Guimarães.

b) Situação 2 (parque industrial)
A linha passa no limite de uma exploração de pedreira pelo que não é possível alterar o
traçado (vd. Figura 2), não só por razões de segurança, como também, pelo facto de uma
pedreira ter uma servidão associada.

Figura 2 – Atravessamento da linha entre os apoios 34 e 36
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Abertura da LCD.RA2/GR para a SFAF. Resposta a parecer da C. M. Guimarães.

Efectivamente, o corredor da linha escolhido na fase do Estudo de Grandes Condicionantes
Ambientais está significativamente afunilado nesta zona devido à existência da pedreira que
condiciona o seu traçado nesta zona (vd. Figura 3).

Figura 3 – Extracto da Carta de Ocupação do Solo do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais

De qualquer forma, a sobrepassagem marginal da zona industrial não inviabiliza o
desenvolvimento do parque industrial e consequente a construção dos pavilhões industriais,
podendo a REN inclusive desenvolver o projecto de modo a deixar os cabos inferiores a uma
altura suficiente ao solo para permitir a construção dos referidos pavilhões industriais.
No seguimento da reunião acima referida, a REN, SA assumiu que vai desenvolver o
projecto pressupondo a existência por baixo da linha de pavilhões com uma altura máxima de
9 m, de modo a garantir a total segurança de pessoas e bens e viabilizar a sua construção.
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Abertura da LCD.RA2/GR para a SFAF. Resposta a parecer da C. M. Guimarães.

c) Situação 3 (São Torcato)
Nesta zona, e novamente obedecendo aos critérios referidos no inicio, o traçado da linha
desenvolve-se pela direcção que permita maximizar a distância aos aglomerados
populacionais aqui existentes. Além disso, por se reconhecer a sensibilidade do vale em
questão, a distribuição dos postes foi efectuada de forma a minimizar o seu número. Assim,
na travessia do vale serão apenas utilizados 2 postes, o primeiro (P47/P33) antes da Estrada
Nacional 207-4 e o segundo (P48/P32) onde a linha inflecte para Nordeste, já depois do vale.
Desta forma, não foram colocados postes no vale, sendo apenas visíveis os cabos (ver
desenho LD32110 – Folha 6, em anexo).
Salvo melhor opinião consideramos que a proposta de alteração, indicada no parecer da
Câmara, (vd. Figura 4) irá aproximar mais a linha dos aglomerados urbanos existentes, algo
que se pretende evitar embora em nenhuma circunstância estejam em causa a segurança de
pessoas e de bens.

Figura 4 – Atravessamento da linha entre os apoios 47 e 48
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Abertura da LCD.RA2/GR para a SFAF. Resposta a parecer da C. M. Guimarães.

d) Situação 4 (Pista de cicloturismo)
O traçado da linha sobrepassa a pista de cicloturismo no vão 68/12 – 69/11. Como se pode
verificar no perfil anexo (LD32109 – Folha5), a pista encontra-se rodeada de árvores
bastante altas e já é sobrepassada por uma linha de média tensão (vd . Figura 5), cujos
condutores estão a menor distância do solo e os apoios apresentam uma altura menor, sendo
que os cabos inferiores da futura linha em Projecto de Avaliação de Impacte Ambiental
passarão a uma distância mínima ao solo, em todo o vão, de cerca de 24m.
No caso especifico da pista, nos 2 pontos de sobrepassagem, as alturas dos condutores
inferiores ao solo são de 40m e de 44m, respectivamente, nos pontos mais próximo e mais
afastado do P68/12.
Por isso, tendo em conta as distâncias dos condutores inferiores ao solo em todo o vão e nos
pontos de sobrepassagem e o enquadramento florestal conclui-se que a futura linha ficará
praticamente imperceptível.

Linha eléctrica
existente

Figura 5 – Atravessamento da linha entre os apoios 68 e 70

Refira-se, contudo, que para além desta linha eléctrica que ser sempre avistada a partir da
ciclovia, qualquer que seja a solução apresentada, também se deverá ter em conta a futura 2.ª
ligação à subestação de Fafe, cujo traçado se desenvolve a Nordeste (vd. Figura 6).
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Abertura da LCD.RA2/GR para a SFAF. Resposta a parecer da C. M. Guimarães.

Figura 6 – Atravessamento das duas linhas previstas junto à pista de cicloturismo
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Despacho do Chefe de
Divisão

É solicitado a esta Divisão parecer técnico, de acordo com os
diversos

instrumentos

de

gestão

territorial

disponíveis,

nomadamente o PDM em vigor e, em nossa opinião, as perspetivas
presentes na sua revisão (uma vez que esta se encontra em fase
de aprovação final).
Acrescentámos a este parecer o conhecimento aprofundado do
território, das suas especificidades paisagísticas e os valores
patrimoniais, estéticos e culturais inerentes.
Assim, e tendo-se reunido em conferência os técnicos coresponsáveis pela gestão e revisão do PDM (arqtos. Diana Moita,
Filipe Vilas-Boas e Paulo C. Branco), temos a afirmar o seguinte:
Despacho do Diretor de
Departamento

1- O traçado em causa cruza a generalidade do concelho de
Guimarães no quadrante norte/leste - descrevendo um
arco pronunciado entre as freguesias de Gondomar e S.
Torcato sendo que, a partir daí, decorre em linha quase
reta e junto ao limite do concelho com Fafe, seguindo
posteriormente na direção de Felgueiras num novo arco
pronunciado que retorna a Fafe.
2- Não detendo os conhecimentos técnicos suficientes para
nos pronunciarmos sobre o traçado, enquanto melhor
solução

para

a

correta

e

menos

dispendiosa

infraestruturação eléctrica, parece-nos existir preocupação,
Despacho do Sr.
Presidente

por parte da REN, em afetar o menos possível as
localidades e aglomerados urbanos.
3- Contudo, apresentamos 4 propostas de alteração ao
traçado apresentado uma vez que há prejuízo efetivo para
as populações, seu modo de vida e bens paisagísticos nos
locais em apreço:

a)

Situação 1 – Será de verificar junto da

CMPL (Póvoa de Lanhoso) a concordância sobre a
passagem neste ponto do traçado uma vez que

1
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essa edilidade

pretendia, muito

recentemente,

estabelecer um parque de pesca fluvial nessa área
por a considerar de especial valor paisagístico e
cultural (entre uma ponte medieval reabilitada há
poucos anos por Guimarães, e que praticamente
serve os dois concelhos, e uma outra atribuída,
crê-se,

a

Gustave

Eiffel

e

que

deverá

ser

reabilitada/reconstruída pela Pòvoa de Lanhoso).
Naturalmente interessa à Câmara de Guimarães a
execução destes projetos uma vez que, nesta
especifica área, os limites dos concelhos serão
menos expressivos uma vez “unidas as margens”
do rio Ave - possibilitando-se às populações dos
dois lados e concelhos usufruir desse equipamento
e enquadramento histórico.

(1)

b)

Situação 2 – Este ponto prende-se diretamente

com o anterior pois a alteração do traçado, ainda
que

de

forma

ligeira,

poderá

resolver

satisfatoriamente a afetação de uma área industrial
que se pretende ampliar pontualmente.

2
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(2)

c)

Situação 3 – Neste ponto, o mais sensível e

preocupante

para

esta

equipa

e

para

a

estabilidade visual do Vale norte de S. Torcato,
coloca-se a necessidade premente de alteração.
Este vale, de caraterísticas que o colocam como
um dos elementos rurais de maior qualidade do
concelho,

mantêm

a

imagem

ancestral

da

ruralidade minhota e é muito presente para quem
habita a área norte da freguesia e quem faz o
percurso automóvel (ou de outra forma) no
sentido Guimarães/Póvoa de Lanhoso – sobretudo
a caminho de Porto D´Ave, espaço bucólico de
características religiosas e muito populares como
S. Torcato.
Assim, deverão ser envidados todos os esforços
no sentido de evitar o cruzamento do vale no seu
ponto

mais

expressivo

e

atraente.

Junta-se

proposta de alteração que nos parece exequível
pois pouco parece modificar a postura da própria
REN no que respeita a questões orográficas.
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(3)

d)

Situação

4

–

Nesta

área

parece-nos

pacífica, mas muito apropriada, a alteração que se
propõe uma vez que o traçado da REN cruza a
pista de ciclo turismo Guimarães/Fafe. Trata-se de
uma pista muito concorrida e que se estabeleceu
sobre a antiga linha de caminho de ferro. A nossa
proposta tornaria o traçado das linhas elétricas
menos percetível

aproximando-o

do limite do

concelho.

(4)

Em tudo o restante entende esta equipa não se poder pronunciar

deixando à consideração superior a decisão final sobre as matérias
4
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em causa sugerindo-se ainda uma consulta específica nas áreas de
paisagismo e sistemas de informação geográfica.

Paulo Castelo Branco, arquiteto
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