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1 - INTRODUÇÃO
A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. adjudicou à empresa MaxiPro, Engenharia, SA o Projeto da
Linha de Alta Tensão relativa à "Linha Pedralva – “Vila Fria B”, a 400 kV”, tendo esta por sua vez
adjudicado à ARQPAIS - Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda. a elaboração dos
respetivos Estudos Ambientais.
Esta linha destina-se a articular a Subestação (SE) de Pedralva da REN, existente e localizada na rua
do Carvalho, freguesia de Pedralva, no concelho de Braga, com a futura Subestação de “Vila Fria B”,
em estudo e a localizar no concelho de Viana do Castelo, com uma extensão de aproximadamente
entre 28 a 44 km, consoante o corredor escolhido e a localização da subestação da futura subestação
de “Vila Fria B”.
Nos termos do regime legal de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), aprovado pelo n.º 151-B/2013,
de 31 de outubro, e mais concretamente no Anexo II, n.º 3, alínea b), são suscetíveis de processo
formal de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) “instalações industriais destinadas ao transporte (…)
de energia eléctrica por cabos aéreos”, com comprimentos e tensões superiores a 10 km e 110 kV,
respetivamente.
Deste modo, a MaxiPro, Engenharia, SA adjudicou por sua vez à ARQPAIS - Consultores de
Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda. a elaboração do respetivo Estudo de Impacte Ambiental.
De acordo com o “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da
Rede Nacional de Transporte de Electricidade – Linhas Aéreas” a elaboração do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) é de um modo geral precedida por uma 1ª Fase de análise que termina com a
apresentação de um relatório denominado “Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais” que visa
a seleção de um corredor de 400 m1 numa área com maior viabilidade ambiental para implantação da
Linha que se pretende construir.
Será dentro deste corredor que se desenvolverá, posteriormente, o projeto da Linha, então sujeito a
uma 2ª Fase de Estudo de Impacte Ambiental, tendo como principal objetivo identificar os principais
impactes e medidas de minimização decorrentes da sua construção e exploração.
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Os corredores delineados apresentam por vezes larguras superiores a 400 metros de modo a ter mais margem para o
delinear da linha evitando algumas condicionantes nele identificadas.
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Neste sentido, o presente relatório constitui a 1ª Fase do EIA da Linha de Muito Alta Tensão (LMAT)
Pedralva – “Vila Fria B”, a 400 kV, e destina-se à identificação das grandes condicionantes
ambientais da área em estudo, tendo, como objetivo inicial delinear corredores viáveis técnica e
ambientalmente ao desenvolvimento de uma linha elétrica de muito alta tensão e, como objetivo final
a seleção do corredor que corresponda à melhor solução para desenvolver o projeto de execução da
Linha em análise, com o mínimo de impactes previstos, decorrentes das grandes condicionantes
territoriais identificadas.

2 - FICHA TÉCNICA
O presente estudo foi elaborado pela seguinte equipa, com a coordenação da Arqpais, Consultores
de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., na qualidade de consultor, conforme a seguir se
discrimina:
Coordenação Geral - ARQPAIS, Lda.
Técnico Responsável - ARQPAIS, Lda.
Ambiente Sonoro - ACUSTICONTROL, Lda.
Sistemas Ecológicos - MÃE D’ÁGUA, Lda.

Paisagem - ARQPAIS, Lda.
Património Cultural – TERRALEVIS, Lda.
Ocupação Atual do Solo - Colaboradora
Planeamento e Gestão do Território – Sociamb, Lda.
Desenho
Edição e Processamento de texto

Otília Baptista Freire, Arq.ª Paisagista
Sofia Lince, Eng.ª Ambiente e Urbanismo
Bento Coelho, Prof. J.L.
Dulce Churro, Eng.ª Eletrotécnica
Rui Rufino
Susana Reis, Bióloga
Sandra Mesquita, Arq.ª Paisagista
Rita Baptista, Arq.ª Paisagista
Susana Dias Pereira, Arq.ª Paisagista
João Albergaria, Arqueólogo
Mulize Ferreira, Arqueóloga
Inês Costa Lopes, Engª Agrónoma
Sofia Lince, Eng.ª Ambiente
João José Martins, Sociólogo
Marc Figueiredo
Helena Neves Proença
Ana Levada Correia

3 - JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
Como já se referiu a Linha Pedralva “Vila Fria B”, a 400 kV tem por finalidade a ligação entre a
Subestação de Pedralva da REN, existente e localizada no concelho de Braga, à qual aflui
atualmente o eixo de 400 kV da central do Alto Lindoso e a produção de origem hidroelétrica da
cascata do rio Cávado e, com a futura Subestação de “Vila Fria B”, a construir (com localização ainda
a definir) no concelho de Viana do Castelo ou Ponte de Lima, com o objetivo de abastecer a zona do
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“Grande Porto” utilizando as linhas que interligam aquela nova instalação com as subestações de
Vermoim e Recarei localizadas nos concelhos da Maia e de Paredes, respetivamente.
A necessidade de concretização desta nova linha a 400 kV entre a subestação de Pedralva e a futura
instalação de “Vila Fria B”, resulta das análises técnicas de fiabilidade e segurança conduzidas sobre
o funcionamento do Sistema Elétrico Nacional nas condições (cenários) tidos em conta no Plano de
Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT) para o período
2012-2017 (2022).
Paralelamente, a Rede Nacional de Transporte tem de se desenvolver de forma a ir ao encontro das
orientações de política energética nacional, nomeadamente no que concerne ao funcionamento do
Mercado Ibérico de Electricidade (MIBEL) e à capacidade de integração de consideráveis montantes
de energia elétrica proveniente de fontes renováveis.
De facto, até ao ano de 2020 encontra-se prevista a construção de cerca de 2350 MW em novas
centrais hidroelétricas (dos quais cerca de 1800 MW com capacidade de bombagem) distribuídas
pelas bacias do Tâmega e Cávado, o que representa um acréscimo significativo dos montantes que
atualmente afluem à subestação de Pedralva, tornando-se assim necessário prever o reforço da rede
de transporte entre esta subestação e a zona do “Grande Porto”. Adicionalmente, prevê-se um
reforço da produção de energia eólica na região do Minho, assim como a construção de um segundo
eixo a 400 kV entre Espanha e a zona do “Grande Porto”, os quais deverão afluir à futura subestação
de “Vila Fria B”.
A articulação entre os dois eixos a 400 kV provenientes de Espanha, conseguida através da nova
linha a 400 kV Pedralva – “Vila Fria B”, permite equilibrar o trânsito entre ambos e melhorar a
fiabilidade, conduzindo a uma maior capacidade de transporte na evolução da futura rede.

4 - ANTECEDENTES
A linha Pedralva – “Vila Fria B” em estudo encontra-se prevista no Plano de Desenvolvimento e
Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT) para o período 2012-2017 (2022),
integrando-se assim na estratégia de reforço da RNT na zona do Minho e zona adjacente de Trás-osMontes. O PDIRT foi alvo de uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), durante a qual foram
efetuadas consultas a diversas entidades com jurisdição na área em estudo, entre as quais as
Câmaras Municipais, tendo-se estas pronunciado sobre a estratégia de desenvolvimento da REN
para a região, que inclui a linha agora em estudo.
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No âmbito da realização desta 1ª fase do Estudo de Impacte Ambiental – Estudo de Grandes
Condicionantes Ambientais e Seleção do Corredor para a implantação da linha de alta tensão -, foi
analisada uma área compreendida entre a subestação de Pedralva e as três localizações possíveis
para a futura subestação de “Vila Fria B”, com o objetivo de definir uma área de estudo com uma
largura média de 5 km para desenvolvimento de corredores viáveis para a implantação da linha de
alta tensão (ver Figura 1).

Figura 1 – Definição da área em estudo
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Numa primeira análise da área de estudo para implantação da linha existem dois fatores que se
impuseram na caracterização do território:
i.

a presença dos rios Cávado e Lima, o primeiro atravessado no início do traçado e o segundo,
que constitui o Sítio de Interesse Comunitário Rio Lima, integrado na Rede Natura 2000,
limitando a área de estudo a norte;

ii.

e a elevada densidade populacional, com um povoamento urbano quase contínuo ao longo
das vias rodoviárias, que tem verificado, nas últimas décadas, uma forte expansão urbana e
industrial, extravasando dos antigos núcleos urbanos para os espaços rurais. Esta elevada
densidade populacional constitui o fator condicionante à delimitação dos corredores
alternativos para a implantação da Linha em análise, em particular no troço inicial da área em
estudo, conforme é explicado no Capitulo 5.3.

Trata-se, pois, de um território com poucos espaços disponíveis para a instalação de uma
infraestrutura com as características de uma linha de alta tensão. Após a delimitação inicial dos
corredores ainda com disponibilidade para a implantação da linha, fez-se uma análise preliminar da
cartografia e das condicionantes territoriais presentes, tendo-se delineado um corredor base e sete
corredores alternativos para passagem da linha de alta tensão em estudo. A estes corredores são
ainda acrescentados mais 3 corredores que, aproveitando os corredores em estudo para uma outra
LMAT em estudo, Linha Minho Norte (em projeto), permitem a ligação às várias hipóteses de
subestação de “Vila Fria B”, tentando minimizar os impactes cumulativos entre os dois projetos na
região, favorecendo, sempre que possível, o desenvolvimento das linhas paralelamente.
Deste modo, foram definidos: um Corredor Base, sete corredores alternativos (Alternativa 1,
Alternativa 2, Alternativa 3, Alternativa 4, Alternativa 5, Alternativa 6 e Alternativa 7), e mais três
corredores coincidentes com os corredores previstos na linha Minho Norte, denominados aqui por
Alternativa MN1, Alternativa MN2 e Alternativa MN3. Estes corredores correspondem
genericamente a corredores de 400 m nos quais a implantação da linha se afigurava ambiental e
tecnicamente viável, havendo em várias situações a necessidade de alargamento além dos 400
metros de modo a garantir a viabilidade dos corredores estudados, estando estes representados no
Desenho 1 – Área e Corredores em Estudo.

5 - METODOLOGIA

5.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
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Como foi referido, esta 1ª Fase do EIA destina-se à identificação e avaliação das grandes
condicionantes ambientais da área em estudo, visando a definição de corredores alternativos viáveis
para implantação da linha em análise e, posteriormente, a determinação do corredor mais favorável
para o desenvolvimento da Linha, que corresponda à minimização dos potenciais impactes
decorrentes das grandes condicionantes identificadas.
As grandes condicionantes ambientais aqui consideradas são as que decorrem, basicamente:


dos instrumentos de gestão territorial e de política de solos, que implicam a classificação e
regulamentação do território e a determinação de áreas de especial sensibilidade,
nomeadamente decorrentes dos Planos Municipais de Ordenamento do Território, da definição
de áreas sensíveis (do ponto de vista do património natural e/ou do património cultural) e de
planos especiais e sectoriais de ordenamento com expressão territorial (como sejam, quando
aplicáveis ao âmbito deste Estudo, os casos de planos de bacias hidrográficas ou de albufeiras
de águas públicas, por exemplo);



das servidões administrativas e restrições de interesse público, com incidência no ordenamento
do território, que definem áreas de uso condicionado ou interdito em função da necessidade de
salvaguarda de valores ambientais, de equipamentos e de infraestruturas de interesse público
ou decorrentes de normas de segurança pública relacionadas com a presença ou o uso de
determinados equipamentos;



e do atual e previsível uso do solo, com especial relevo para os aspetos que se prendem com o
ambiente económico e social (usos produtivos, áreas edificadas, relações simbólicas ou
materiais decorrentes de processos históricos de territorialização, espaços de circulação) e
com os valores paisagísticos e de usufruto do território nas áreas a atravessar pela futura linha.

Para a análise da viabilidade das opções em estudo, recorreu-se assim a cartografia na escala
1:25.000 (cartas militares n.ºs 40, 41, 42, 55, 56 e 57), à cobertura aerofotográfica, aos elementos
constantes dos instrumentos de gestão territorial, com incidência nos concelhos abrangidos,
procedendo-se ainda a trabalho de campo que decorreu nos meses de Outubro de 2011 e Julho de
2013.
Nesta análise considerou-se, ainda, a legislação em vigor relativamente a estudos de impacte
ambiental, bem como a aplicável ao caso de estudo, nomeadamente:


Decreto-Lei n.º 151-B, de 31 de outubro Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril (com as alterações
introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 13-H/2001);
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Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro (RSLEAT – Regulamento de Segurança de
Linhas Elétricas de Alta Tensão);



Decreto-Lei n.º 29/2006 de 15 de Fevereiro, o qual estabelece as bases gerais de organização
e funcionamento do Sistema Elétrico Nacional, bem como o exercício das atividades de
produção, transporte, distribuição e comercialização de eletricidade e a organização dos
mercados de eletricidade;



Decreto-Lei n.º 56/97 de 14 de Março, que revê a legislação do sector elétrico nacional,
nomeadamente o Decreto-Lei n.º 185/95 de 27 de Julho (estabelece o regime jurídico de
exercício de transporte de energia);



Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de Agosto, o qual estabelece o regime jurídico referente ao
exercício das atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de
eletricidade;



Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Novembro, que regula a autorização municipal inerente à
instalação e funcionamento das infraestruturas de suporte das estações de radiocomunicações
e respetivos acessórios;



Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
Novembro, e pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de Dezembro que aprova o Regime Jurídico da
Reserva Ecológica Nacional;



Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Maio, contemplando as disposições legais relativas à
Reserva Agrícola Nacional (RAN);



Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
227/98, de 17 de Julho, que define as Áreas Protegidas;



Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro,
que define os Sítios da Rede Natura 2000, as Zonas Especiais de Conservação e as Zonas de
Proteção Especial;



Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que define as áreas de proteção de monumentos
nacionais e dos imóveis de interesse público e a obrigação de efetuar a prospeção
arqueológica prévia das grandes obras públicas e de construção civil;



Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro que aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o
regime legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro
(com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 259/2002, de 23 de Novembro), retificado
pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto.
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Como decorre dos objetivos desta 1ª Fase do EIA, será privilegiada na análise do(s) corredor(es) a
identificação de situações “em área”, em detrimento de ocorrências pontuais no território, que apenas
serão tidas em consideração nos casos em que condicionem as propostas alternativas e/ou que se
revistam de particular importância local. A abordagem mais pormenorizada das ocupações pontuais
será efetuada da fase seguinte do EIA, que se debruçará sobre a proposta de projeto da Linha,
pretendendo-se agora identificar as grandes condicionantes ambientais à definição de um corredor
ambientalmente mais favorável para a futura instalação da mesma.

5.2 - ENTIDADES CONTACTADAS
A complexidade e diversidade de situações a que de um modo geral é necessário atender neste tipo
de Estudo obriga à consulta de vários organismos e entidades públicas e privadas, para obtenção de
informação específica em relação a situações sob a sua tutela ou concessão.
No âmbito destas consultas, foram formalmente contactados os organismos e entidades
apresentados no Quadro 1. No Anexo A apresenta-se uma seleção das respostas dadas pelas
entidades contactadas, que referem condicionantes relevantes para a definição dos corredores
apresentando-se no Quadro 1, uma síntese da informação recebida de todas as entidades que
responderam até à data de conclusão do presente relatório das Grandes Condicionantes Ambientais.
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Quadro 1 – Síntese da informação recebida das entidades contactadas
Entidades
contactadas

Síntese da informação solicitada

ANA –
Aeroportos de
Portugal

Ofício reencaminhado do Instituto Nacional de
Aviação Civil

ANACOM –
Autoridade
Nacional de
Comunicações

AGERE Empresa de
Águas, Efluentes
e Resíduos de
Braga, EM

ANPC Autoridade
Nacional de
Proteção Civil

Ofício dia 11-07-2011: informação referente a
servidões radioelétricas existentes na área de
estudo.
Correio eletrónico de dia 26-08-2011: Reitera-se
o pedido de informação do ofício.
Ofício dia 11-07-2011: informação referente a
Captações de água superficiais e subterrâneas,
dados de qualidade da água, redes de
saneamento e de distribuição de águas, e
infraestruturas associadas.
Correio
eletrónico
dia
26-08-2011:
esclarecimento
dos
dados
pretendidos,
reiterando-se a urgência dos mesmos.
Correio eletrónico dia 24-01-2012: devido ao
orçamento elevado para o fornecimento da
informação face à área de estudo em causa, foi
acordada a solicitação dos elementos em fase
posterior, quando definido o corredor em estudo.
Correio eletrónico dia 21-10-2013: novo pedido
de orçamento para a informação para o corredor
em estudo.

Ofício dia 11-07-2011: informação referente à
localização de pontos de água utilizados por
aeronaves no combate a incêndios.
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Data de receção da informação e síntese do
conteúdo
Ofício dia 04-08-2011: Refere que a área em estudo
se encontra na vizinhança de duas infraestruturas
aeroportuárias: o aeródromo de Braga e o Heliporto
do Hospital de Braga. As infraestruturas localizamse fora da área em estudo, contudo as suas áreas
de proteção projetam-se para o seu interior.
Alertam para que deverá ser cumprida a “Circular de
Informação Aeronáutica” (n.º 10/03, de 6 de Maio,),
devendo ser contempladas as situações de
sinalização/ balizagem dos elementos que
constituem a Subestação e linha aérea de energia
que se enquadrem na caracterização de “obstáculos
à navegação aérea”, particularmente as situações
daquelas que previsivelmente cruzem e/ou venham
a situar-se em área “non edificandi” das autoestrada,
IP’s e IC’s. Para essas balizagens deverá ser
estabelecido um programa de monitorização e
manutenção para assegurar o seu permanente bom
estado e funcionamento ininterrupto, devendo ser
comunicada à ANA qualquer alteração verificada. Os
projetos definitivos da SE e da linha deverão ser
submetido a apreciação da ANA.
Ofício dia 07-10-2011: Informa que na área de
implantação do projeto não existem quaisquer
servidões radioelétricas constituídas ou em
constituição.

Fax dia 26-08-2011: Questionam quais os dados
que necessários e qual a pertinência dos mesmos.
Correio eletrónico dia 19-01-2012: Envio de
orçamentação para fornecimento dos dados.
Correio eletrónico dia 29-10-2013: Envio de
orçamentação para fornecimento dos dados.

Ofício dia 16-09-2011: Informa que a implantação
do projeto não tem qualquer impacte no normal
funcionamento da Autoridade Nacional para a
Proteção Civil. Recomendam a consulta da GNR e a
cartografia dos pontos de água usados no combate
a incêndios. Recomendam ainda que seja elaborado
um Plano de Segurança e Emergência para a fase
de construção e que seja consultado o “Manual de
Avaliação de Impacte Ambiental na vertente da
Proteção Civil” no site do Prociv.
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Quadro 1 – Síntese da informação recebida das entidades contactadas
Entidades
contactadas

Síntese da informação solicitada

Autoridade
Florestal
Nacional

Ofício dia 11-07-2011: informação sobre
eventuais condicionantes, nomeadamente zonas
de caça, áreas sujeitas a regime florestal,
perímetros florestais, baldios, árvores de interesse
público e definição das zonas com risco de
erosão, bem como quaisquer preocupações que a
mesma possa suscitar.

ARH – Norte

Correio eletrónico dia 11-10-2011:Envio dos
corredores em estudo em formato dwg e shapefile
e pedido de parecer relativo aos mesmos.

Brisa

Ofício dia 22-10-2013: informação referente ao
traçado de vias recentes, em construção, ou em
projeto, na área de estudo, bem como outras
condicionantes ao projeto.

Câmara
Municipal de
Amares

Ofício dia 11-07-2011: informação referente a
planos de ordenamento do território na área de
estudo em vigor (PDM, PP, PU), bem como outros
compromissos assumidos (por ex. Loteamentos
aprovados), infraestruturas e equipamentos
existentes e/ou previstos (por ex. escolas do 1º
ciclo, unidades de saúde, etc.), Património
arqueológico,
arquitetónico
e
cultural,
infraestruturas de abastecimento de água e de
saneamento.
Ofício dia 20-07-2013: atualização da informação
anteriormente enviada, nomeadamente: PDM
revisto ou proposta de revisão, caso exista, em
formato editável e/ou elementos e condicionantes
que devam ser considerados.

Câmara
Municipal de
Braga

Ofício dia 11-07-2011: informação referente a
planos de ordenamento do território na área de
estudo em vigor (PDM, PP, PU), bem como outros
compromissos assumidos (por ex. Loteamentos
aprovados), infraestruturas e equipamentos
existentes e/ou previstos (por ex. escolas do 1º
ciclo, unidades de saúde, etc.), Património
arqueológico,
arquitetónico
e
cultural,
infraestruturas de abastecimento de água e de
saneamento.
Ofício dia 20-07-2013: atualização da informação
anteriormente enviada, nomeadamente: PDM
revisto ou proposta de revisão, caso exista, em
formato editável e/ou elementos e condicionantes
que devam ser considerados.
Ofício dia 16-10-2013 – Pedido de parecer
relativamente ao desenvolvimento da linha no
concelho de Braga, em especial na zona da
Quinta de Jós e indicação de traçado alternativo.
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Data de receção da informação e síntese do
conteúdo
Correio eletrónico dia 06-09-2011: Enviam os
ficheiros em shapefile da Área submetida ao regime
florestal sob gestão/jurisdição da AFN (PF da Entre
Lima e Neiva), das Zonas de Intervenção Florestal
constituídas (ZIF de Ponte de Lima, de Monte de
Roques e de São Lourenço) na área em estudo, as
sub-regiões
homogéneas
e
os
corredores
ecológicos, no âmbito dos PROF do Alto Minho e do
Baixo Minho, a informação relativa ao risco de
incêndio (crcif2006), inventário Florestal Nacional
“IFN5”; e tabela com designação da Ocupação
Principal
correspondente
à
shapefile
“aexterior_IFN5”, árvores classificadas como de
Interesse Público.
Conversa telefónica dia 21-10-2011: A Engª Mª
João Magalhães informou que, dada a tipologia do
projeto, com uma ocupação reduzida no território, a
ARH não condiciona a escolha das alternativas,
devendo haver cuidados na fase de projeto de
execução para evitar os leitos de cheia e os pontos
de água.
Não se obteve resposta.
Correio eletrónico dia 20-07-2011: Enviam link
para consulta processo de revisão do PDM de
Amares.
Correio eletrónico dia 02-07-2013: referem que o
PDM de Amares foi revisto e publicado em 29 de
Outubro de 2012, tendo entrado em vigor 5 dias
úteis a seguir e enviam novas plantas e
regulamento.
Correio eletrónico dia 25-07-2013: envio da
informação em formato editável georreferenciado.
Correio eletrónico dia 26-11-2013: envio de extrato
da carta de condicionantes, onde se incluem áreas
da RAN, REN e zonas de proteção arquitetónica e
arqueológica a considerar na avaliação ambiental.

Correio eletrónico dia 20-07-2011: Enviam
desenho em dwg com cartas de condicionantes,
ordenamento e REN, o regulamento do PDM e a
listagem das UOPG existentes na área de estudo.
Ofício dia11-11-2013: Referem que a câmara opta
pelo traçado alternativo que foi proposto

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
ANTEPROJETO
VOLUME 5 - ESTUDO DAS GRANDES CONDICIONANTES
AMBIENTAIS - SELEÇÃO DO CORREDOR

Quadro 1 – Síntese da informação recebida das entidades contactadas
Entidades
contactadas

Câmara
Municipal de
Ponte Lima

Câmara
Municipal de
Póvoa do
Lanhoso

Síntese da informação solicitada
Ofício dia 11-07-2011: informação referente a
planos de ordenamento do território na área de
estudo em vigor (PDM, PP, PU), bem como outros
compromissos assumidos (por ex. Loteamentos
aprovados), infraestruturas e equipamentos
existentes e/ou previstos (por ex. escolas do 1º
ciclo, unidades de saúde, etc.), Património
arqueológico,
arquitetónico
e
cultural,
infraestruturas de abastecimento de água e de
saneamento.
Correio eletrónico dia 28-09-2011: informação
do PDM e Planos de Urbanização em formato
editável (dwg), assim como nova cartografia da
REN aprovada pela portaria 263/2011 de 9 de
Setembro.
Correio eletrónico dia 14-10-2011: Reforço do
pedido do PDM e Planos de Urbanização em
formato editável (dwg), assim como nova
cartografia da REN aprovada pela portaria
263/2011 de 9 de Setembro.
Ofício dia 20-07-2013: atualização da informação
anteriormente enviada, nomeadamente: PDM
revisto ou proposta de revisão, caso exista, em
formato editável e/ou elementos e condicionantes
que devam ser considerados.
Ofício dia 11-07-2011: informação referente a
planos de ordenamento do território na área de
estudo em vigor (PDM, PP, PU), bem como outros
compromissos assumidos (por ex. Loteamentos
aprovados), infraestruturas e equipamentos
existentes e/ou previstos (por ex. escolas do 1º
ciclo, unidades de saúde, etc.), Património
arqueológico,
arquitetónico
e
cultural,
infraestruturas de abastecimento de água e de
saneamento.
Correio eletrónico dia 22-08-2011: Solicitação
dos elementos enviados em formato editável
Ofício dia 20-07-2013: atualização da informação
anteriormente enviada, nomeadamente: PDM
revisto ou proposta de revisão, caso exista, em
formato editável e/ou elementos e condicionantes
que devam ser considerados.
Correio eletrónico dia 21-10-2013: Reforço do
contacto enviado por ofício.
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Data de receção da informação e síntese do
conteúdo

Correio eletrónico dia 29-07-2011: enviam
informação relativa a Infraestruturas (água e
saneamento); Pedreiras e Prospeções Mineiras;
Plano Diretor Municipal (PDM); Planos de
Urbanização (PU); Plano Municipal de Defesa da
Floresta contra incêndios (PMDFCI); Pólos
Industriais e Carta de Ruído, em formato pdf ou
shapefile.
Correio eletrónico dia 25-10-2011: Enviam
delimitação da REN em formato editável.
Correio eletrónico dia 29-07-2013: Enviam versões
de PDM e REN atualizados recentemente.

Correio eletrónico dia 04-08-2011: Enviam ficheiro
com a Carta Património/Arqueologia referente à área
do concelho abrangida pelo perímetro delimitado.
Informam que o PDM pode ser consultado online no
GeoPortal da autarquia.
Correio eletrónico dia 25-08-2011: Enviam os
elementos enviados em formato editável.
Correio eletrónico dia 28-10-2013: Solicitam
localização georreferenciada do projeto e referem
que o processo de revisão do PDM continua a
decorrer, mas têm alguma informação atualizada,
como sejam as RAN e REN.
Correio eletrónico dia 28-10-2013: Enviam a
informação vetorial (shapefile), referente à área em
estudo,
das
cartas
de
Ordenamento
e
Condicionantes do PDM em vigor e ainda a
informação de ocupação do solo.
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Quadro 1 – Síntese da informação recebida das entidades contactadas
Entidades
contactadas

Síntese da informação solicitada

Câmara
Municipal de
Viana do Castelo

Ofício dia 11-07-2011: informação referente a
planos de ordenamento do território na área de
estudo em vigor (PDM, PP, PU), bem como outros
compromissos assumidos (por ex. Loteamentos
aprovados), infraestruturas e equipamentos
existentes e/ou previstos (por ex. escolas do 1º
ciclo, unidades de saúde, etc.), Património
arqueológico,
arquitetónico
e
cultural,
infraestruturas de abastecimento de água e de
saneamento.
Correio eletrónico dia 11-10-2011: Reforço do
pedido do PDM e Planos de Urbanização em
formato editável (dwg).
Ofício dia 20-07-2013: atualização da informação
anteriormente enviada, nomeadamente: PDM
revisto ou proposta de revisão, caso exista, em
formato editável e/ou elementos e condicionantes
que devam ser considerados.

Câmara
Municipal de Vila
Verde

CEAI – Centro de
Estudos da
Avifauna Ibérica
CCDR Norte –
Comissão de
Coordenação e
Desenvolvimento
Regional do
Norte

Direção Geral da
Saúde
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Ofício dia 11-07-2011: informação referente a
planos de ordenamento do território na área de
estudo em vigor (PDM, PP, PU), bem como outros
compromissos assumidos (por ex. Loteamentos
aprovados), infraestruturas e equipamentos
existentes e/ou previstos (por ex. escolas do 1º
ciclo, unidades de saúde, etc.), Património
arqueológico,
arquitetónico
e
cultural,
infraestruturas de abastecimento de água e de
saneamento.
Correio eletrónico dia 07-10-2011: Reforço da
necessidade do envio do PDM em formato
editável. Envio dos corredores em estudo para
apreciação.
Ofício dia 20-07-2013: atualização da informação
anteriormente enviada, nomeadamente: PDM
revisto ou proposta de revisão, caso exista, em
formato editável e/ou elementos e condicionantes
que devam ser considerados.
Ofício dia 11-07-2011: informação de que
dispõem relativa à avifauna para a região em
estudo.
Ofício dia 11-07-2011: informação referente a
Cartas de REN publicadas, definição de leitos de
Cheia, localização e características de captações
de água superficiais e subterrâneas e outras
Condicionantes ao projeto.
Correio eletrónico dia 07-10-2011:Envio dos
corredores em estudo em formato dwg e shapefile
e pedido de parecer relativo aos mesmos.
Ofício dia 15-12-2011: solicitar o parecer da DGS
relativo aos Campos Eletromagnéticos da linha.

Data de receção da informação e síntese do
conteúdo
Ofício dia 22-07-2011: pedem que se faça
download do PDM a partir do site da CM (formato
dwf).
Correio eletrónico dia 11-10-2011: enviam PDM
em formato editável.
Correio eletrónico dia 17-10-2013: Indicação de
não haver alterações significativas desde 2011 e
referência á disponibilidade da Planta de
Condicionantes no site da Câmara Municipal.
Ofício dia 13-12-2013: Referem que a área de
estudo abarca as cumeeiras da serra de Padela
numa área maioritariamente classificada como Solo
rural / Espaços Florestais. No entanto referem a
existência de espaços de solo urbano para alem do
aglomerado de Vacaria, nomeadamente os lugares
de Ventosa, Areosa, Vilar, Guia e Paredes. Referem
que deverá ser evitada a colocação de apoios em
galerias ripícolas e as áreas classificadas em PDM
como Lagoas. Referem a presença de alguns sítios
patrimoniais, a presença de áreas RAN e REN, um
feixe hertziano, um marco geodésico e estradas
municipais
Enviam extrato das plantas de ordenamento,
condicionantes e património.

Correio eletrónico dia 05-09-2011: Enviam PDM e
Planos de Pormenor em vigor em formato pdf.
Correio eletrónico dia 07-10-2011: Enviam o PDM
em formato editável.
Correio eletrónico dia 18-10-2011: Enviam
recomendações quanto aos corredores no concelho
de Vila Verde.
Correio eletrónico dia 09-07-2013: indicam que a
proposta de revisão do PDM esteve em discussão
pública até ao passado dia 31 de Maio, e está
disponível na página da web da Camara municipal.

Não se obteve resposta.

Ofício dia 25-07-2011: Informam que a cartografia
digital da REN relativa ao Norte se encontra
disponível na página Web da CCDR-N.

Ofício 27-01-2012: Referem que estão cumpridas
as restrições básicas que garantem uma eficaz
proteção da população contra potenciais efeitos
decorrentes
da
exposição
aos
campos
eletromagnéticos provocados pela linha.
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Quadro 1 – Síntese da informação recebida das entidades contactadas
Entidades
contactadas

Síntese da informação solicitada

Direcção
Regional de
Cultura do Norte

Ofício dia 11-07-2011: informação referente ao
Património
Arquitectónico
e
Arqueológico
existente na área em estudo.
Correio eletrónico dia 10-10-2011:Envio dos
corredores em estudo e do património identificado
em formato dwg e kmz e pedido de parecer
relativo aos mesmos.
Correio eletrónico dia 14-10-2011:Envio da
mesma informação em formato e-transfer.
Correio eletrónico dia 18-10-2011:Envio da
mesma informação em formato pdf.

Direcção
Regional de
Economia do
Norte

Correio eletrónico de 23-08-2011: informação
referente a pedreiras licenciadas.
Correio eletrónico dia 27-10-2011: Solicitação
de parecer aos corredores alternativos em estudo.

Direcção
Regional de
Educação do
Norte

Ofício dia 11-07-2011: informação referente à
localização de equipamentos escolares existentes
ou previstos, bem como outras condicionantes ao
projeto ou preocupações que a área em estudo
possa suscitar.

DGEG – Direcção
Geral de Energia
e Geologia

Ofício dia 11-07-2011: informação referente à
existência de concessões mineiras, contratos de
prospeção e pesquisa, e pedreiras licenciadas,
bem como outras condicionantes ao projeto.
Correio eletrónico dia 23-08-2011: Solicitação
dos elementos enviados em formato editável.
Correio eletrónico dia 27-10-2011: Solicitação
de parecer aos corredores alternativos em estudo.
Ofício dia 25-06-2013: atualização da informação
anteriormente enviada.

DGADR Direcção Geral
de Agricultura e
Desenvolvimento
Rural (ex- IDRHa)

Ofício dia 11-07-2011: informação referente a
aproveitamentos hidroagrícolas existentes e
projetados, de projetos de emparcelamento rural,
bem como outras condicionantes ao projeto, e
preocupações que a área em estudo possa
suscitar.

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
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Data de receção da informação e síntese do
conteúdo
Ofício dia 09-08-2011: Informam que a região tem
grande riqueza em património monumental
classificado e arqueológico. Sugerem que sejam
consultadas os sites da DRCN, do IGESPAR, dos
Gabinetes de Arqueologia das CM e os Instrumentos
de Gestão Territorial.
Correio eletrónico dia 9-11-2011: Informam que a
Alternativa 4 e o Corredor Base ao km 44+719.9 não
são viáveis. Informam ainda que o corredor base
entre os km 0+000 e 3+000 apresenta
condicionamentos patrimoniais, bem como entre os
km 26+000 e 35+000 devido à presença de locais
patrimoniais.
Correio eletrónico dia 30-09-2011: Enviam
identificação e listagem de 9 pedreiras licenciadas
na área em estudo, bem como ficheiro dwg com a
delimitação de 2 delas.
Correio eletrónico dia 3-11-2011: Alertam para a
obrigatoriedade legal de respeitar a zona de defesa,
de 30 metros, da linha ao limite da área das
pedreiras licenciadas. Alertam para a situação da
pedreira n.º 5858 – Crespos, próxima do km 3+000
do Corredor Base, e da pedreira n.º4023 – Bouça da
Cerca, ao km 15+000 do Corredor Base,
recomendando neste 2º caso a escolha da
Alternativa 2 e 3.
Ofício dia 26-07-2011: solicitam a consulta do
roteiro das Escolas com mapa georreferenciado no
site do ministério da Educação. Informam que para o
ensino pré-escolar e do 1º ciclo deverão ser
consultadas as Câmaras Municipais.
Ofício dia 08-08-2011: Informa que a área de
estudo do projeto existe uma pedreira de exploração
de granito industrial e recomenda a consulta da
Direcção Regional de Economia do Norte para
informação relativa às pedreiras licenciadas.
Correio eletrónico dia 23-08-2011: Enviam os
elementos cedidos no ofício anterior em formato
editável (shp).
Correio eletrónico dia 8-11-2011: Enviam Parecer
às alternativas em análise, informando que no Troço
3 todas as alternativas são impactantes, sendo a
mais favorável a Alternativa 4.
Ofício dia 09-07-2013: Identificação das áreas
afetas a recursos geológicos e energéticos.
Ofício dia 18-08-2011: Referem que na envolvente
da área em estudo (mas fora dela) ocorrem o
Aproveitamento hidroagrícola de Sabariz Cabanelas (AHSC) e o projeto de Emparcelamento
Rural Cabanelas – Prado (PERCP).
Recomendam que deve ser consultada a Direcção
Regional de Agricultura e Pescas do Norte.
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Quadro 1 – Síntese da informação recebida das entidades contactadas
Entidades
contactadas

Síntese da informação solicitada

Data de receção da informação e síntese do
conteúdo

Direcção
Regional de
Agricultura e
Pescas do Norte

Ofício dia 11-07-2011: informação referente a
aproveitamentos hidroagrícolas existentes e
projetados, de projetos de emparcelamento rural,
bem como outras condicionantes ao projeto, e
preocupações que a área em estudo possa
suscitar.
Ofício dia 25-06-2013: Solicitação de informação
relativamente a aproveitamentos hidroagrícolas
existentes
e
projetados
e
projetos
de
emparcelamento rural, bem como quaisquer
preocupações que a área em estudo possa
suscitar (concelhos de Amares, Braga, Ponte de
Lima, Póvoa do Lanhoso, Viana do Castelo e Vila
Verde).

Fax 16-11-2011: Informam dispor de informação
shapefile dos regadios tradicionais e caminhos
agrícolas beneficiados por investimentos públicos.
Enviam figura com a identificação dos regadios.
Correio eletrónico 09-07-2013: Reenvio da
informação com a carta com caminhos e regadios,
enviada no fax de 2011.

EP – Estradas de
Portugal, S.A.

Ofício dia 11-07-2011: informação referente ao
traçado de vias recentes, em construção, ou em
projeto, na área de estudo, bem como outras
condicionantes ao projeto.

EDP Corporate

Ofício dia 11-07-2011: informação referente ao
traçado das linhas elétricas e localização de
outras infraestruturas, existentes ou previstas, sob
a tutela da EDP, bem como outras condicionantes
ao projeto, e preocupações que a área em estudo
possa suscitar.

Gabinete
Técnico Florestal
de Amares
Gabinete
Técnico Florestal
de Braga

Ofício dia 22-10-2013: informação referente à
localização de pontos de água utilizados por
aeronaves no combate a incêndios.
Ofício dia 22-10-2013: informação referente à
localização de pontos de água utilizados por
aeronaves no combate a incêndios.

Ofício dia 29-07-2011: Informam que em qualquer
interferência entre uma LMAT e uma infraestrutura
rodoviária deve ser cumprido o estabelecido no
Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro,
designadamente artigos 91º e 92º, bem como o art.
9º do Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro e/ou
Art. 6º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 Janeiro.
Ofício 20-07-2011: A EDP Distribuição informa que
na área definida como corredor da linha de MAT,
existem linhas de alta e de média tensão, as quais
constam de uma planta anexa ao ofício.
Acrescentam, que não existirão, à partida,
interferências entre a linha a construir e as linhas da
rede da EDP, se forem cumpridas as distâncias de
segurança.
Nestas
circunstâncias
a
EDP
Distribuição, nada tem a obstar à viabilização da
linha.
Não se obteve resposta.

Não se obteve resposta.

Gabinete
Técnico Florestal
de Ponte de Lima

Ofício dia 22-10-2013: informação referente à
localização de pontos de água utilizados por
aeronaves no combate a incêndios.

Correio Eletrónico 25-10-2013: Solicitaram área de
estudo georreferenciado em formato shapefile
Ofício
dia
13-11-2013:
Referem
várias
condicionantes na zona, nomeadamente, RAN,
REN, 4 áreas destinadas a urbanização de polos
industriais, três áreas de proteção arqueológica, um
aeródromo previsto e diversos aglomerados
populacionais, Relativamente à floresta referem 6
pontos de água de combate a incêndios e mais um
com construção aprovada. Referem que a área de
estudo tem grande ocupação florestal, com graus de
perigosidade de incêndio florestal de elevado e
muito elevado. Referem legislação referente à faixas
de gestão de combustível.
Correio Eletrónico 14-01-2014: envio informação
cartográfica dos pontos de água localizados na área em
estudo.

Gabinete
Técnico Florestal
de Póvoa de
Lanhoso

Ofício dia 22-10-2013: informação referente à
localização de pontos de água utilizados por
aeronaves no combate a incêndios.

Correio Eletrónico 26-11-2013: Referem que não
existem condicionantes na área de estudo
relativamente à localização de pontos de água
utilizados por aeronaves no combate a incêndios.
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Entidades
contactadas

Síntese da informação solicitada

Gabinete
Técnico Florestal
de Viana do
Castelo

Ofício dia 22-10-2013: informação referente à
localização de pontos de água utilizados por
aeronaves no combate a incêndios.

Gabinete
Técnico Florestal
de Vila Verde

Ofício dia 22-10-2013: informação referente à
localização de pontos de água utilizados por
aeronaves no combate a incêndios.
Correio Eletrónico 21-11-2013: Envio da área de
estudo em formato editável e georreferenciado.

GNR – Guarda
Nacional
Republicana

Ofício dia 22-10-2013: informação referente à
localização de postos de vigia.

INAG - Instituto
da Água

Ofício dia 11-07-2011: delimitação de leitos de
cheia, a localização de captações de água, e
respetivos dados de qualidade, de Infraestruturas
de aproveitamento de recursos hídricos existentes
e projetadas, bem como outras condicionantes ao
projeto.

ICNB - Instituto
da Conservação
da Natureza e da
Biodiversidade
(atual ICNF Instituto de
Conservação da
Natureza e das
Florestas)

Ofício dia 11-07-2011: informação sobre espécies
de flora e fauna importantes do ponto de vista de
conservação da natureza e outras condicionantes
ao projeto, zonas sensíveis, habitats prioritários,
bem como quaisquer preocupações que a área
em estudo possa suscitar.
Ofício dia 25-06-2013: Solicitação de informação,
nomeadamente: espécies de Fauna, Flora e
Habitats, outros valores (Atlas das Aves, Atlas dos
Bivalves (2007), Atlas da Herpetofauna, Ictiofauna
(2007) e Censos do Lobo Ibérico, Atlas das Aves
Nidificantes em Portugal (1999-2005), Zonas de
Intervenção Florestal constituídas (ZIF de Ponte
de Lima, de Monte de Roques e de São
Lourenço), sub-regiões homogéneas e os
corredores ecológicos, no âmbito dos PROF do
Alto Minho e do Baixo Minho, informação relativa
ao risco de incêndio, Inventário Florestal Nacional
e Árvores classificadas como de Interesse
Público.

IGP – Instituto
Geográfico
Português
INAC – Instituto
Nacional de
Aviação Civil
IGESPAR –
Instituto de
Gestão do
Património
Arquitectónico

Ofício dia 11-07-2011: Informação sobre a
existência de estações permanentes e vértices
geodésicos e respetivas servidões/zonas de
proteção.
Ofício dia 11-07-2011: informação quanto a
servidões aeronáuticas existentes na área de
estudo.
Ofício dia 11-07-2011: informação referente a
património arquitectónico e arqueológico existente
na área em estudo.
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Data de receção da informação e síntese do
conteúdo
Resposta via CM Viana do Castelo - Ofício 13-122011: Referem a existência na área de estudo
inserida no concelho de Viana do Castelo a
existência de quatro pontos de água para combate a
incêndios (3 mistos e um terrestre) Anexam mapa de
pontos de água inseridos na área de estudo.
Referem legislação referente à faixas de gestão de
combustível.
Contacto Telefónico 21-11-2013: Solicitaram área
de estudo georreferenciado em formato shapefile.
Ofício dia 26-12-2013: Enviam pontos de água
pertencentes à rede de pontos de água (RPA) do
Plano Municipal de Defessa da Floresta Contra
Incêndios
Não se obteve resposta.
Ofício dia 03-08-2011: Comunicam que parte
significativa da informação solicitada deverá estar
disponível no site www.inag.pt. Caso a informação
pretendida não esteja disponível, esta poderá ser
consultada no INAG, mediante marcação de
reunião.
Ofício dia 10-08-2011 e Mail dia 11-08-20011:
Informam que a área em estudo não recai sobre
“áreas sensíveis” tal como definidas na alínea b), i) e
ii) do Artº 2 do DL n.º 69/2000 de 3 de Maio, que
compreendem, para além de outras, as áreas
protegidas da Rede Nacional de Áreas Protegidas
no âmbito do DL n.º 19/93, de 23 de Janeiro, e as
áreas classificadas no âmbito do DL n º 140/99, de
24 de Abril, (Retificado pelo DL n.º 49/2005, de 24
de Fevereiro).
Enviam informação em excel relativamente à
presença de espécies de Flora do Anexo B-II, B-IV e
B-V do DL n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro
Enviam dados referentes a outros estudos efetuados
pelo ICNB (Atlas das Aves, Atlas dos Bivalves, Atlas
da Herpetofauna, Ictiofauna e Censo do Lobo
Ibérico):
Enviam cartografia de Fauna, Habitats e Flora em
formato shapefile em quadrículas UTM 10*10, e
Cartografia do Atlas das Aves Nidificantes em
Portugal
(shapefile
em
quadrículas
UTM
10*10).Recomendam a consulta do “Manual de
apoio à análise de projetos relativos à instalação de
linhas aéreas de distribuição e transporte de energia
elétrica na componente Avifauna”.
Ofício 21-07-2011: Enviam a listagem dos vértices
geodésicos e marcas de nivelamento na área em
estudo.
Resposta enviada via ANA – Aeroportos de
Portugal
Ofício dia 26-07-2011: informam que existem sítios
arqueológicos localizados nas imediações da AE
cuja localização é enviada em CD. Recomendam a
consulta à DRC-N.
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Quadro 1 – Síntese da informação recebida das entidades contactadas
Entidades
contactadas

IVV - Instituto do
Vinho e da Vinha

Junta de
Agricultores de
Cabanelas

LNEG –
Laboratório
Nacional de
Energia e
Geologia (exINETI)

Ministério da
Defesa Nacional,
Gabinete do
Chefe do Estadomaior da Força
Aérea
Ministério da
Defesa Nacional
– Gabinete do
Chefe de Estadomaior das Forças
Armadas

Ministério da
Administração
Interna –
Direcção Geral
de
Infraestruturas e
Equipamentos
(MAI / DGIE)
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Síntese da informação solicitada
Ofício dia 11-07-2011: delimitação das parcelas
de vinha e de explorações vitivinícolas interferidas
pela área em estudo. Definição dos limites da
Região
Demarcada
do
Vinho
Verde,
nomeadamente Sub-regiões do Lima, Cávado e
Ave. Outras preocupações que a AE possa
suscitar.
Correio eletrónico dia 28-09-2011: envio da área
de estudo em formato editável e reforço da
solicitação anterior.
Correio eletrónico dia 18-10-2011: reforço da
solicitação anterior.
Ofício dia 22-10-2013: informação referente à
necessidade de salvaguarda das áreas do
Aproveitamento
Hidroagrícola
de
SabarizCabanelas

Ofício dia 11-07-2011: informação sobre
Recursos minerais (minerais metálicos e
energéticos, e não metálicos), pedreiras
licenciadas.

Ofício dia 11-07-2011: informação referente a
servidões aeronáuticas militares.

Data de receção da informação e síntese do
conteúdo

Não se obteve resposta.

Não se obteve resposta.
Fax dia 14-09-2011: Informam que a área de estudo
está na zona de influência de falhas ativas e que é
possível que existam geossítios, recomendando a
consulta do Geoportal do LNEG e do site do ProGeo
– Associação Europeia para a Conservação do
Património Geológico – Grupo Português. Enviam
ainda a listagem dos pontos de água constantes na
base de dados do LNEG. Informa ainda que são
intersectadas
diversas
ocorrências
minerais
metálicas de pequena dimensão (estanho, volfrâmio
e ouro) e de recursos minerais não metálicos.
Ofício dia 20-07-2011: Informam que o projeto
pretendido não se encontra abrangido por qualquer
Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, nem se
prevê que produza interferências com o
funcionamento do equipamento de feixes hertzianos
da Força Aérea

Ofício dia 11-07-2011: informação referente à
existência de infraestruturas e servidões militares
na área em estudo.

Oficio dia 21-07-2011: Informam que não existem
infraestruturas da responsabilidade do gabinete do
CEMGFA que possam ser afetadas pela construção
da linha em estudo.

Ofício dia 11-07-2011: informação referente a
eventuais condicionantes existentes na área de
estudo, nomeadamente a localização de
infraestruturas existentes ou previstas que
possam condicionar a implantação da LMAT, ou
se a linha condiciona a operacionalidade de algum
meio de defesa e proteção.

Ofício dia 3-08-2011: Informam que a PSP – Polícia
de Segurança Pública, na dependência do Min. da
Administração Interna, consultado pela DGIE nada
tem a informar sobre o assunto.
Ofício dia 21-09-2011: O Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras nada tem a informar sobre o assunto.
Ofício dia 23-09-2011: A Guarda Nacional
Republicana informa que na área em estudo apenas
há a referir os Postos territoriais de Prado, Vila
Verde e Amares.
Ofício dia 23-09-2011: Informa que a implantação
do projeto não tem qualquer impacte no normal
funcionamento da Autoridade Nacional para a
Proteção Civil.
Ofício dia 24-10-2011: Informam que na
proximidade da área em estudo existem 4 estações
base da rede SIRESP.
Ofício dia 29-11-2011: Indicam os estabelecimentos
de fabrico / armazenagem de produtos explosivos
licenciados pela PSP ou pelo MAI existentes na área
de estudo.
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Quadro 1 – Síntese da informação recebida das entidades contactadas
Entidades
contactadas

Síntese da informação solicitada

Data de receção da informação e síntese do
conteúdo

PSP - Polícia de
Segurança
Pública

Ofício dia 11-07-2011: informação sobre
eventuais
condicionantes,
nomeadamente,
localização, características, tipos de explosivos e
áreas de segurança de oficinas de Pirotecnia
existentes ou previstas, bem como quaisquer
preocupações que a área em estudo possa
suscitar.

Resposta via DGIE – Direcção Geral de
Infraestruturas e Equipamentos Ofício 05-122011: Identificam estabelecimentos de fabrico /
armazenagem de produtos explosivos licenciados
existentes na área de estudo.
Ofício dia 16-08-2011: Informam que a área objeto
de estudo integra um troço da Linha do Minho no
caso de ocorrer algum cruzamento da linha elétrica
com o caminho-de-ferro deverão ser respeitados os
limites do Domínio Público Ferroviário e zona non
aedificandi nos termos dos artigos 15º e 16º do DL
276/2003 de 04/11. Se ocorrer alguma interferência,
o projeto da linha deverá ser submetido à REFER
para análise e autorização.
Ofício dia 22-08-2011: Enviam CD com Informação
em autocad relativa às infraestruturas da REN
Gasodutos na envolvente da área em estudo,
nomeadamente o Gasoduto Braga / Tuy, Ramal de
Braga e Ramal Industrial de Viana do Castelo.

REFER EP –
Rede Ferroviária
Nacional

Ofício dia 19-05-2009: informação referente a
traçados previstos, reativação de linhas, bem
como outras condicionantes ao projeto.

REN - Gasodutos

Ofício dia 11-07-2011: Informação sobre traçados
de condutas de gás existentes ou previstos
potencialmente interferidos pela área em estudo.

SMSBVC –
Serviços
Municipalizados
de Saneamento
Básico de Viana
do Castelo

Ofício dia 11-07-2011: informação referente a
Captações de água superficiais e subterrâneas,
dados de qualidade da água, redes de
saneamento e de distribuição de águas, e
infraestruturas associadas.

Ofício dia 20-07-2011: Enviam plantas em papel
com as infraestruturas da sua responsabilidade
localizadas na área em estudo.

Ofício dia 11-07-2011: inventário de Recursos
Turísticos
na
região,
bem
como
de
empreendimentos existentes e previstos, e outras
condicionantes ao projeto.

Correio eletrónico dia 29-07-2011: Enviam
listagem
dos
empreendimentos
turísticos
classificados, e Recursos Turísticos constantes do
Inventário de Recursos Turísticos, e listagem dos
empreendimentos objeto de parecer favorável, mas
cujo processo de licenciamento ainda não foi
concluído.

Turismo de
Portugal
(Direcção Geral
do Turismo)

5.3 - DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A definição da área em estudo teve naturalmente como ponto de partida, as indicações da REN, que
definiam o objetivo de ligar a subestação de Pedralva, na freguesia de Pedralva e concelho de Braga,
à futura Subestação de “Vila Fria B”, a localizar-se no concelho de Viana do Castelo ou de Ponte de
Lima (ver Figura 1 no capítulo 4).
Foi analisada uma área compreendida entre a subestação existente (Pedralva e as hipóteses para a
subestação prevista, abrangendo os concelhos de Braga, Póvoa do Lanhoso, Amares, Vila Verde,
Ponte de Lima e Viana do Castelo, tendo como referência os seguintes dados:


corredor base apresentado no caderno de encargos (CE);



troço final da área de estudo (ligação à futura SE de “Vila Fria B”) enquadrada pelo eixo nortesul proporcionado pelo eixo da RNT entre “Vila do Conde”, “Vila Fria B” e a rede elétrica de
Espanha, a 400 kV, atualmente em estudo.
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Figura 2 – Definição da área em estudo

A área em estudo localiza-se entre os rios Cávado e Lima, atravessando o Cávado no seu troço
inicial, conforme é visível na Figura 2 e no Desenho 1, e desenvolvendo-se em parte nas zonas de
serrania que separam as bacias dos dois rios. Trata-se de uma região densamente povoada, em
particular nos seus dois extremos, localizados nas zonas mais baixas na dependência dos rios
Cávado e Lima.
Na zona inicial da área em estudo, a sua definição foi condicionada pelas áreas urbanas de Amares e
Vila Verde, que balizam a área de estudo respetivamente a nascente e poente, e pela cidade de
Braga, a sudoeste da subestação de Pedralva. Em consequência, na zona inicial a área em estudo
tem um desenvolvimento com uma orientação sudeste-noroeste, transpondo o rio Cávado e
passando entre as vilas de Amares e Vila Verde, numa zona caracterizada por um povoamento
urbano quase contínuo ao longo das vias rodoviárias, que tem verificado, nas últimas décadas, uma
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forte expansão urbana e industrial, extravasando dos antigos núcleos urbanos para os espaços
rurais.
Após esta zona, a área em estudo passa a adotar uma orientação nascente – poente,
desenvolvendo-se então nas zonas de maiores cotas que separam os vales dos rios Cávado e Lima,
conforme referido, até ao final, na proximidade das zonas possíveis para a localização da futura SE
de “Vila Fria B”. Nesta zona mais a poente o corredor aproxima-se do vale do rio Lima, sem no
entanto o intersectar. Nesta zona a densidade populacional, embora relativamente elevada, é mais
reduzida que na zona mais a nascente. À semelhança do já descrito, o povoamento urbano ocorre
principalmente ao longo das vias rodoviárias que sulcam o território, em particular na envolvente da
A3/IP1, que atravessa perpendicularmente a área em estudo.
O extremo poente da área em estudo, na zona de divergência dos corredores consoante a
localização prevista para a subestação de “Vila Fria B”, insere-se numa região de grande componente
florestal mas com algumas áreas urbanas que se desenvolvem ao longo dos principais eixos viários:
EN204, EN306.
Do ponto de vista geomorfológico, a área em estudo apresenta declives acentuados, apenas
atenuados para declives mais suaves nos vales que envolvem os rios Cávado e Lima, bem como
alguns dos seus afluentes, sendo nestas zonas de vale mais aplanado, onde se concentra o
povoamento humano.
O resultado traduz-se numa paisagem composta por um mosaico de ocupação do solo
desorganizado e confuso onde, nas zonas de menor cota e encostas mais suaves, coexistem
pequenos aglomerados de cariz rural, com os solares e igrejas características desta região do Minho,
e moradias familiares, unidades industriais e espaços comerciais de construção recente, intercalados
por espaços agrícolas muito retalhados e desenvolvidos em socalco e pequenas áreas florestais, num
todo interligado por uma densa rede viária. As zonas de maior cota e de declives abruptos, em
contrapartida, apresentam uma ocupação predominantemente florestal e de matos, em que marcam
presença afloramentos rochosos de granitos, com um povoamento mais escasso formado por
aglomerados de pequena dimensão e moradias isoladas, também desenvolvido ao longo das vias
rodoviárias que atravessam o território.
De forma a otimizar a análise deste território complexo, a área em estudo foi dividida em 4 troços
relativamente homogéneos no que respeita às suas características orográficas e de povoamento, a
saber:


Troço 1 – troço inicial da área em estudo, entre a SE de Pedralva e o km 10+000,
aproximadamente, compreendendo a travessia do rio Cávado;
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Troço 2 – entre o km 10+000 e o km 17+000, correspondendo à passagem nas zonas mais
densamente povoadas dos concelhos de Amares e Vila Verde e à travessia do rio Homem;



Troço 3 – entre o km 17+000 e o km 26+000, correspondendo à zona central e poente do
concelho de Vila Verde, de maior cota, sensivelmente até ao atravessamento do rio Neiva;



Troço 4 – troço final da linha, entre o km 26+000 e as várias hipóteses para localização da
subestação de “Vila Fria B” (A, B e C), entre os km 29+000 e 44+000, correspondendo a uma
zona de carater mais florestal, em especial na zona mais a norte e poente da área de estudo.

Assim, em resultado da análise desta área em estudo e respetivos troços homogéneos, bem como do
levantamento prévio das diversas condicionantes ambientais, de ordenamento do território e uso do
solo presentes, definiram-se um Corredor Base e sete Corredores Alternativos, com largura média de
400 m, no interior dos quais seria ambientalmente viável a implantação da Linha.

5.4 - DESCRIÇÃO DOS CORREDORES E COMBINAÇÕES DE ALTERNATIVAS EM ANÁLISE
Após a definição da área de estudo e do contacto efetuado com as entidades, foram surgindo
elementos que se revelaram cruciais na definição dos Corredores Alternativos para a passagem da
linha.
A partir da análise das condicionantes técnicas, económicas e ambientais, procurou-se definir
corredores para desenvolvimento da linha o mais curtos e rectilíneos possível, de forma a evitar o
acréscimo significativo de comprimento de linha elétrica o que, em condições de homogeneidade do
território, permitirá minimizar os impactes ambientais.
Neste sentido, a definição dos corredores teve principalmente em atenção uma questão crítica na
zona em estudo, que se prende com o denso povoamento humano e com a extensão das áreas
urbanas e urbanizáveis definidas nos PDM dos vários concelhos, para além das restantes
condicionantes apresentadas no Capítulo 6.
A figura seguinte representa o desenvolvimento dos corredores em estudo.
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Figura 3 – Corredores em estudo

Para o traçado do Corredor Base foi adotada a sugestão da REN, SA no âmbito da consulta no
processo de concurso, embora tenham sido efetuados ajustes em resultado da análise preliminar das
condicionantes identificadas e do levantamento prévio da ocupação atual do solo, recorrendo ao
ortofotomapa do voo alto e ao trabalho de campo, assim como à alteração da localização final para a
subestação de “Vila Fria B”. Foram igualmente considerados alargamentos pontuais do corredor
base, em particular no Troço 1, para o qual não existem alternativas, de forma a assegurar a
viabilidade do corredor, mas também, na transição entre o troço 2 e o troço 3, e no troço 4, na
envolvente da hipótese de subestação C. Assim, os locais onde este corredor tem largura superior
aos 400 m são os seguintes: entre o km 1+500 e o km 3+000, sensivelmente, na zona de passagem
do sítio arqueológico Eiras Velhas (um povoado fortificado da idade do ferro / época romana); à
passagem da povoação de Santa Lucrécia de Algeriz, entre os km 4+000 e 5+000; e na zona da
sobre passagem do rio Cávado, entre os km 6+000 e 8+000, com o objetivo de maximizar a distância
da linha aos núcleos populacionais da envolvente, nomeadamente Além e Âncede. No Troço 2 foi
igualmente previsto um alargamento entre cerca do km 15+000 e o início do troço 3
(aproximadamente ao km 18+000) de forma a garantir a não afetação da pedreira existente entre o
km 15+000 e 15+500 e garantira a viabilidade do segmento único de ligação entre o troço 2 e 3 na
zona de desenvolvimento do vale da rib.ª do Tojal e do seu afluente, a rib.ª de Silvares. Já no troço 4,
o alargamento do corredor entre o km 27+500 e 32+500 prende-se com a ligação à hipótese C para
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localização da subestação e garantia de viabilidade do corredor dada a existência de ocorrências
patrimoniais e de uma área de equipamentos proposta em PDM correspondente a um aeródromo. O
corredor base tem uma extensão total de 34,05 km podendo ser inferior consoante a hipótese de
subestação de “Vila Fria B” selecionada.
A Alternativa 1 é um corredor relativamente curto (2,67 km) e visou constituir uma alternativa ao
corredor base no Troço 2 entre os km 11+000 e 13+000, na passagem do rio Homem, evitando as
zonas baixas de várzea e privilegiando a zona de cumeada, maximizando assim distância da linha
aos núcleos habitacionais em presença, dos quais se destacam Bilouce e Pedreira, a sul do rio
Homem, e S. Bento das Pedras e Cruzes a norte.
O traçado da Alternativa 2 foi delineado com o objetivo principal de minimizar a passagem na
proximidade de edificações isoladas ou em aglomerados no troço 2, que é o troço da área de estudo
que apresenta maior densidade populacional pela maior proximidade aos centros urbanos de Braga e
Vila Verde. Assim, a Alternativa 2, com cerca de 6,7 km de extensão e localizada entre os km 9+804
e 16+852 do Corredor Base. Desenvolve-se a poente das povoações de Sabariz e Lanhas, sedes de
freguesia, ao passo que o Corredor Base se desenvolve a nascente destas. Este corredor
desenvolve-se em zonas com menos ocupação humana que o Corredor Base, mas em contrapartida,
após a travessia do rio Homem implanta-se ao longo da várzea da ribeira do Tojal, afluente do rio
Homem, e respetivas áreas inundáveis. Por esta razão, e com o objetivo de garantir a viabilidade
deste corredor, na zona a norte do rio Homem o corredor assume uma largura variável entre os 400 e
os 600 m, para englobar as zonas mais altas das encostas.
A Alternativa 3 tem apenas 1,5 km e liga o Corredor Base à Alternativa 2, a cerca do km 12+000,
permitindo a articulação destes dois corredores. Neste corredor adotou-se uma largura superior a 400
metros de modo a possibilitar, em fase de projeto de execução, uma maior articulação da linha,
evitando a proximidade de povoações mas também a afetação significativa das áreas agrícolas da
várzea do rio Homem.
As Alternativas 4 e 5 têm uma extensão de cerca de 9,1 km e 4,6 km, respetivamente, e localizamse no Troço 3, o troço intermédio da linha, entre os km 16+852 e 24+685 do Corredor Base
(Alternativa 4) ou entre os km 21+508 e 26+252 (Alternativa 5). Acresce que a Alternativa 4 se
desenvolve próximo do limite sul da área em estudo. Estas duas alternativas visam constituir
alternativas ao Corredor Base no Troço 3.
A Alternativa 6 tem uma extensão total de cerca de 12,2 km e cria alternativa por sul ao corredor
base, desenvolve-se de modo mais linear nas situações de ligação às hipóteses A e B para a
subestação de “Vila Fria B”, numa zona com menor vigor orográfico.
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Por fim, a Alternativa 7, que deriva para sul do corredor base, ao km 32+959, no Troço 4, tem cerca
de 5,5 km e teve como objetivo minimizar a interferência com áreas urbanas que se desenvolvem ao
longo da EN204, nomeadamente: Mourão, Ribeiro, Albergaria e Bôco, esta alternativa, no seu final
inflete para noroeste, vindo ligar à Alternativa MN3, de modo a evitar a afetação de zonas potenciais
de ocorrência de minérios (estanho e tungsténio).
Foram ainda selecionados 3 corredores também em estudo para o desenvolvimento de uma outra
linha com ligação à futura subestação de “Vila Fria B” (Linha Minho Norte), nomeadamente as
Alternativas MN1, MN2 e MN3 com o intuito de aproveitar o corredor definido para o
desenvolvimento desta outra linha, evitando a interferência com outras novas áreas.
Em conclusão, e considerando a divisão da área em estudo nos troços atrás definidos, temos o
seguinte:


Troço 1 – há apenas uma alternativa, o Corredor Base, com alargamentos pontuais de forma a
assegurar a viabilidade do corredor.



Troço 2 – compreende o Corredor Base e as Alternativas 1, 2 e 3, permitindo 4 hipóteses de
conjugação de corredores:



-

Corredor Base

-

Corredor Base + Alternativa 1

-

Alternativa 2

-

Corredor Base + Alternativa 3 + Alternativa 2

Troço 3 – compreende o Corredor Base e as Alternativas 4 e 5, permitindo 3 hipóteses de
conjugação de corredores:



-

Corredor Base

-

Alternativa 4 + Corredor Base

-

Corredor Base + Alternativa 5

Troço 4 – compreende o Corredor Base e as Alternativas 6 e 7, assim como três outros
corredores complementares que aproveitam corredores em estudo de uma outra linha de alta
tensão. Assim, consoante a localização prevista para a subestação de “Vila Fria B”, tem-se as
seguintes hipóteses:
-

Subestação A:
−

Corredor Base + Alternativa MN2

−

Alternativa 6
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-

-

Subestação B:
−

Corredor Base + Alternativa MN3

−

Corredor Base + Alternativa 7 + Alternativa MN3

−

Alternativa 6

−

Corredor Base + Alternativa MN2 + Alternativa 6

Subestação C:
−

Corredor Base

−

Alternativa 6 + Corredor MN1

Importa salientar que na presente fase de análise de corredores alternativos, por sistema, todos os
troços devem apresentar várias alternativas de corredor, no entanto esta situação não ocorre no
primeiro troço onde apenas se considera o Corredor Base. Esta situação advém da elevada
ocupação urbana do território envolvente marcada pelo grande centro urbano de Braga a poente,
Amares a nascente e por um urbano praticamente continuo ao longo de eixos viários,
nomeadamente, a EN205-4 e a EN205, deixando desta forma poucos espaços disponíveis para a
passagem de uma linha de Alta Tensão.
Desta forma, chegou-se à conclusão, ainda durante a fase de elaboração do relatório das Grandes
Condicionantes que, neste primeiro troço, não existem corredores alternativos com suficiente
viabilidade para merecerem continuar em estudo. No entanto, foram considerados alguns
alargamentos que pretendem garantir a viabilidade do mesmo do Corredor Base.
O quadro seguinte que resume as várias possibilidades de desenvolvimento em estudo para cada
troço e indica a extensões associadas a cada hipótese.
Quadro 2 – Corredores em estudo
Troços

Corredores

Início (Km)

Final (Km)

1

Corredor Base

0+000

9+804

9804

Corredor Base

9+804

16+852

7048

Corredor Base + Alternativa 1 +
Corredor Base
2

24

Corredor Base

9+804

10+792

988

Alternativa 1

10+792

13+462

2670

Corredor Base

13+609

16+852

3243

Alternativa 2
Corredor Base + Alternativa 3 +
Alternativa 2

Extensão (m)

9+804

16+496

Corredor Base

9+804

11+939

2135

Alternativa 3

11+939

13+494

1555

Alternativa 2

13+330

16+496

3166

6901
6692
6856
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Quadro 2 – Corredores em estudo
Troços

Corredores

Início (Km)

Corredor Base
Alternativa 4 + Corredor Base

3

Corredor Base + Alternativa 5

4

4A

Corredor Base + Alternativa MN2

4B

Corredor Base + Alternativa 7+
Alternativa MN3

16+852

26+252

16+852

25+978

9126

Corredor Base

24+685

26+252

1567

Corredor Base + Alternativa MN2
+ Alternativa 6

16+852

21+508

4656

Alternativa 5

21+508

26+074

4566

Corredor Base

26+252

32+347

6095

Alternativa MN2

32+347

36+448

4101

26+252

32+603

Corredor Base

26+252

34+050

7798

Alternativa MN3

34+050

40+030

5980

26+252

32+347

6095

Alternativa 7

32+347

37+147

4800

Alternativa MN3

36+976

40+030

3054

26+252

38+469

26+252

32+347

Corredor Base

Alternativa 6 + Alternativa MN1

10693
9222
10196
6351

Corredor Base

13778

13949
12217

6095

Alternativa MN2

32+347

36+904

4557

Alternativa 6

32+959

38+469

5510

26+252

28+811

Alternativa 6

26+252

29+320

3068

Alternativa MN1

29+320

31+795

2475

Corredor Base
4C

9400

Corredor Base

Alternativa 6

4

Extensão (m)

Alternativa 4

Alternativa 6
Corredor Base + Alternativa MN3

Final (Km)

16162
2559
5543

5.5 - ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO DA ÁREA EM ESTUDO
O território em estudo insere-se na NUTS II – Norte, integrando as NUTS III do Ave, Cávado e Minho
- Lima e os concelhos de Póvoa do Lanhoso, Braga, Amares, Vila Verde, Ponte de Lima e Viana do
Castelo.
Como pode observar-se nas figuras seguintes, o projeto desenvolve-se em território abrangido pelos
municípios de Braga, Póvoa de Lanhoso, Amares, Vila Verde, Ponte de Lima e Viana do Castelo.
A interferência com o concelho de Póvoa de Lanhoso é mínima e marginal, e poderá mesmo
acontecer que a futura linha não venha a ser implantada em território deste concelho.
Situação semelhante ocorre no concelho de Viana do Castelo, interferido no limite sudeste, podendo
tal interferência não vir a ocorrer, caso a Subestação de “Vila Fria B” não venha a ser construída na
localização “B”.
Dos restantes concelhos, Braga é interferido na faixa limite nordeste, Amares na faixa limite poente,
Vila Verde, na faixa central, e Ponte de Lima, na faixa sul.
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Figura 4 – NUTS II, NUTS III e Concelhos interferidos pela área em estudo

Figura 5 – Enquadramento administrativo dos corredores em estudo
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A inserção na Divisão Administrativa e na nomenclatura territorial para fins estatísticos – NUTS, é a
indicada no quadro seguinte.
Quadro 3 – NUTS III, concelhos e freguesias atravessados pela área e corredores em estudo
NUTS III
Ave

Concelho
Póvoa do Lanhoso
Braga

Amares
Cávado

Vila Verde

Ponte de Lima
Minho - Lima
Viana do Castelo

Freguesias
Lanhoso, União das Freguesias de Águas Santas e Moure, Ferreiros e Covelas
Adaúfe, União das Freguesias de Crespos e Pousada, União das Freguesias de
Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra, União das Freguesias de Este (S. Pedro e S.
Mamede), Sobreposta e Pedralva
Lago, Barreiros, Rendufe, Bico, Carrazedo, União das Freguesias de Ferreiros,
Prozelo e Besteiros, Fiscal, União das Freguesias de Torre e Portela e União das
Freguesias de Caldelas, Sequeiros e Paranhos
Loureira, Vila Verde e Barbudo, Sabariz, Gême, Lanhas, Couceiro, Pico, União das
Freguesias de Pico das Regaladas, Gondiães e Mós, Prado (S. Miguel), União das
Freguesias da Ribeira do Neiva, União das Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e
Travassos, Dossãos, União das Freguesias de Carreiras (S. Miguel) e Carreiras
(Santiago), União das Freguesias de Marrancos e Arcozelo, Freiriz e União das
Freguesias de Escariz (S. Mamede) e Escariz (S. Martinho)
Calvelos, Friastelas, Anais, União das Freguesias do Vale do Neiva, Fornelos e
Queijada, Rebordões (Souto), Rebordões (S. Maria), Cabaços e Fojo Lobal, Seara,
Facha, Navió e Vitorino de Piães, Poiares e Ardegão, Freixo e Mato
União das Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, União das Freguesias de Geraz
do Lima (Santa Maria, Santa Leocádia e Moreira), União das Freguesias de
Subportela, Deocriste e Portela Susa

6 - ANÁLISE DAS GRANDES CONDICIONANTES AMBIENTAIS AO
ESTABELECIMENTO DOS CORREDORES

6.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
Este capítulo visa a análise das grandes condicionantes ambientais determinantes para a definição
do corredor onde se irá implantar a Linha Pedralva – “Vila Fria B”, a 400 kV.
Deste modo, consideraram-se as condicionantes relacionadas:


com a política de solos patente nos instrumentos de gestão do território, desenvolvendo-se um
capítulo que se intitulou “Ordenamento do Território”, dando-se especial destaque à análise
dos Planos Diretores Municipais dos concelhos interferidos (Cartas de Ordenamento, e o
respetivo Regulamento), e às expectativas expressas por algumas das entidades contactadas;



com servidões e restrições de utilidade pública ou com outras situações regulamentares,
apresentando-se um capítulo específico que se designou “Restrições e Servidões de
Utilidade Pública”, tendo-se optado por abordar num capítulo independente as questões
regulamentares relacionadas com o “Ambiente Sonoro”. Esta análise teve em atenção quer o
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definido nos Planos Diretores Municipais dos concelhos abrangidos, quer outras questões
referidas por algumas entidades contactadas;


com a ocupação atual do território, apresentando-se um capítulo de caracterização da
“Ocupação Atual do Solo” visando a identificação de potenciais interferências, a qual se
baseou na análise de ortofotomapa e em trabalho de campo;



com a questão socioeconómico, socio-territorial e sociocultural num capítulo denominado de
“Componente Social” onde são identificadas situações específicas identificadas no território
mais relacionadas com a interferência com as questões sociais e económicas;



No que se refere ao Ambiente Sonoro foi efetuada uma análise macroscópica dos efeitos no
ambiente sonoro, decorrentes da implementação da Linha em análise nos corredores previstos
com o objetivo de estabelecer condicionantes relativamente a potenciais perturbações no
ambiente sonoro que possam servir de base a tomadas de decisão para a seleção dos
corredores;



com a presença de valores patrimoniais, tendo-se procedido à inventariação do património
cultural em presença na área em estudo e à posterior relocalização das ocorrências
potencialmente interferidas pelos corredores em estudo cujos resultados são apresentados
num capítulo intitulado “Património Cultural”;



com a presença de valores ecológicos (fauna e flora), de acordo com a informação recolhida no
trabalho de campo realizado e com a informação cedida por algumas das entidades
contactadas no âmbito do estudo, das quais se destaca naturalmente o ICNB (atual ICNF),
apresentando-se esta caracterização num capítulo denominado “Sistemas Ecológicos”;



e finalmente, com a integração da linha na paisagem, cujo potencial impacte foi analisado
preliminarmente num capítulo intitulado “Paisagem”.

Note-se que além das situações com enquadramento jurídico-administrativo relevantes para o estudo
em causa, foram consideradas as ocorrências socioeconómicas mais suscetíveis de desencadear
impactes significativos provocados pelo projeto em estudo, mesmo quando sejam respeitadas as
restrições e condicionantes legais e regulamentarmente estabelecidas (como sejam a proximidade a
habitações, a interferência com áreas de particular importância agrícola, áreas de uso coletivo com
valor simbólico significativo, equipamentos públicos importantes, situações com particular importância
para as dinâmicas sociais e económicas locais - de valor turístico, de lazer, económico, etc.).
Refira-se que a delimitação da REN discriminada por ecossistemas apresentada e analisada foi a
disponibilizada pela CCDR-Norte através da sua página WEB: www.ccdr-n.pt. Excetuam-se o
concelho de Ponte de Lima, para o qual foi aprovada uma nova cartografia da REN pela Portaria n.º
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263/2011, de 9 de Setembro, com alterações pelo Aviso n.º 8534/2013, de 5 de Julho, e o concelho
de Vila Verde, para o qual não existe REN aprovada, havendo apenas a REN delimitada no âmbito da
revisão do PDM (em curso).
A presente análise foi complementada, quer com trabalho de campo procedendo-se ao
reconhecimento da área em estudo em Outubro de 2011 e posteriormente e Julho de 2013, quer com
pesquisa bibliográfica e documental, tendo ainda sido estabelecidos contactos com diversas
entidades, públicas e privadas, interessadas no território afetado (já mencionadas no capítulo 5.2).
No Desenho 1 do Anexo B apresenta-se a área e os corredores em estudo sobre a cartografia militar
(escala 1:25.000).
Nos Desenho 2 – Síntese de Condicionantes e Desenho 3 – Outras Condicionantes Ambientais
(à escala 1:25.000) do Anexo B, foram cartografadas as principais condicionantes à seleção dos
corredores, definidos com base nas Cartas de Ordenamento e Condicionantes dos PDM,
complementadas com informação recebida das entidades contactadas. Note-se que no Desenho 3
são apresentadas as condicionantes ambientais que embora não se considerem determinantes para
a escolha do corredor de maior viabilidade e com menores impactes, deverão ser evitadas sempre
que possível, ou porque se tratam de ocorrências pontuais no território, que poderão ser evitadas na
fase subsequente dentro do corredor selecionado, ou porque não são incompatíveis com a
infraestrutura linear em causa. Estão neste caso as áreas de RAN, REN, as redes de abastecimento
de águas, saneamento, e elétricas, entre outras. Refira-se que o atravessamento de áreas de RAN e
de REN, dado tratarem-se de áreas condicionadas serão analisadas no capítulo 6.3.
Para facilitar a análise, e não haver duplicação de desenhos sobrepôs-se, posteriormente, às
Grandes Condicionantes identificadas na área em estudo (Desenhos 2 e 3), os corredores
alternativos em estudo, de modo a permitir a análise comparativa dos mesmos, tendo sido
considerada a quilometragem ao eixo dos corredores em estudo de nascente para poente (da
Subestação de Pedralva para as várias localizações em estudo para a Subestação de “Vila Fria B”).
Finalmente refira-se que, embora as alternativas apresentadas tenham sido delineadas após o
conhecimento de parte das condicionantes territoriais identificadas, na análise que se segue são
apresentadas as interferências previstas com os corredores em estudo.

6.2 - ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
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6.2.1 - Caracterização da Área e Corredores em Análise
6.2.1.1 - Estrutura e Dinâmicas Territoriais
Como referido no capítulo 5.5, a área de estudo insere-se, fundamentalmente, nas sub-regiões do
Cávado e Minho-Lima.
Para efeitos de análise das dinâmicas territoriais, a pequena parte do território do concelho de Póvoa
de Lanhoso abrangida pela área de estudo, embora integrando-se na sub-região do Ave, situa-se
efetivamente na área de influência de Braga e, portanto, mais próxima das dinâmicas territoriais do
Cávado do que das do Ave.
Voltando às Figuras 3 e 5, pode observar-se que os primeiros dois terços da área de estudo se
inserem na faixa norte/nordeste (Braga, Vila Verde e Amares) da aglomeração urbana de Braga. No
triângulo Braga - Vila Verde - Amares, as conexões são mais fortes no eixo Braga - Vila Verde,
nomeadamente ao longo da EN101, correspondendo também a uma maior densidade de
povoamento.
O último terço da área de estudo insere-se no Minho-Lima, mas já algo afastado, para sul, do eixo
Viana do Castelo – Ponte de Lima, principal corredor de estruturação do povoamento, ao longo de
ambas as margens do rio Lima. No entanto, a faixa de fronteira entre as duas sub-regiões é servida
por dois importantes eixos rodoviários fortemente estruturantes dos fluxos e do povoamento, com
orientação sul-norte: a EN201, que liga Braga a Ponte de Lima e, sobretudo, a A3, que tem um nó de
ligação em plena área de estudo.
Trata-se de um território densamente povoado, com densidades populacionais concelhias variando
entre os 135,8 hab/km2, em Ponte de Lima, e os 989,6 hab/km2, em Braga.
A estrutura urbana é fortemente marcada pela presença da cidade de Braga, centro de dimensão
regional, pólo de uma aglomeração urbana onde se incluem as nucleações de Vila Verde e Amares,
sedes de concelho.
No Minho-Lima, a cidade de Viana do Castelo emerge como uma centralidade de importância subregional e, Ponte de Lima, como uma polaridade principal.
Estes centros urbanos articulam um território complexo, onde rural e urbano se entretecem
intimamente, configurando uma mancha “rurbana”, em que as vias de comunicação estruturam um
povoamento difuso, delimitam o mosaico irregular formado pelos espaços agrícolas, e constituem
uma rede arterial e capilar de fluxos diferenciados e de intensidade variável mas frequentemente
elevada.
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O povoamento é funcionalmente diferenciado, com presença de habitação e equipamentos, edifícios
de quintas e espaços empresariais, designadamente de tipo industrial.
As dinâmicas territoriais são concomitantes com as dinâmicas económicas, sociais e demográficas
positivas. Os concelhos da área de estudo apresentam crescimento demográfico entre 1991 e 2011,
com exceção de Ponte de Lima e Póvoa de Lanhoso, que decrescem ligeiramente entre 2001 e 2011.
A esta mancha “rurbana”, dinâmica e em desenvolvimento, escapam espaços com vegetação natural
ou com povoamento florestal, sobretudo em zonas mais descentradas, situadas a cotas mais
elevadas e com configuração orográfica mais limitadora.
Um território com estas características condiciona bastante a presença de uma LMAT, cujo projeto
não pode deixar de constituir um exercício de mestria e “agilidade”, do ponto de vista territorial.
Na área de estudo, os primeiros dois terços desenvolvem-se em espaços com maior densidade de
ocupação urbana e agrícola, sobretudo até ao km 18+000, sendo o último terço relativamente mais
liberto deste tipo de condicionamentos.

6.2.1.2 - Instrumentos de Gestão do Território (IGT)
Foram consultados os planos de âmbito nacional, regional e municipal, com incidência sobre a área
em estudo e com relevância para a implantação de uma Linha de Muito Alta Tensão. No quadro
seguinte são identificados os IGT em vigor com incidência na área de estudo.
Quadro 4 – Instrumentos de gestão territorial em vigor, com incidência na área de estudo
Tipo

Planos
Sectoriais

Planos
Municipais

Instrumento
Plano Regional de Ordenamento Florestal
do Alto Minho
Plano Regional de Ordenamento Florestal
do Baixo Minho
Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas
que Integram a Região Hidrográfica 1 –
PGBH do Minho e Lima
Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas
que Integram a Região Hidrográfica 2 –
PGBH do Cávado, Ave e Leça
Plano Diretor Municipal (PDM)

Concelhos (da área de estudo) abrangidos
Ponte de Lima e Viana do Castelo
Amares, Braga, Póvoa de Lanhoso e Vila Verde
Ponte de Lima, Viana do Castelo e Vila Verde

Amares, Braga, Póvoa de Lanhoso e Vila Verde
Ponte de Lima teve o seu PDM revisto em 2005, Viana do
Castelo, em 2008, e Amares em 2012.
Nos restantes concelhos, o PDM encontra-se em fase de revisão.

Conforme indicado no quadro anterior incidem sobre a área de estudo Planos Sectoriais com
Incidência Territorial (PSIT) e Planos Especiais de Ordenamento do Território (PEOT),
designadamente:
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Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alto Minho (PROF AM) aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º16/2007, de 28 de Março, suspenso parcialmente pela Portaria n.º 62/2011,
de 2 de Fevereiro.



Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho (PROF BM), aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 17/2007, de 28 de Março, suspenso parcialmente pela Portaria n.º 62/2011,
de 2 de Fevereiro.



Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PBGH) que integram a Região Hidrográfica 1 (RH1)
– PGBH do Minho e Lima, aprovado pela RCM n.º 16-H/2013, de 22 de Março.



Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PBGH) que integram a Região Hidrográfica 2 (RH2)
– PGBH do Cávado, Ave e Leça, aprovado pela RCM n.º 16-D/2013, de 22 de Março.

Tendo como perspetiva uma análise das grandes condicionantes à definição dos corredores, objetivo
do presente Relatório, importa referir que, entre os instrumentos identificados, os Planos de Gestão
de Bacia Hidrográfica não contêm disposições que condicionem o presente projeto ou que venham a
ser por ele afetadas.
Quanto aos PROF, verifica-se que a área em estudo abrange, no PROF do Alto Minho, as subregiões homogéneas “Neiva” e “Lima-Neiva” e, no PROF do Baixo Minho, as sub-regiões
homogéneas “Cávado-Ave” e “Sra. Abadia Merouco”, sendo que esta última é abrangida uma área
muito reduzida. A área em estudo é atravessada ainda, por um corredor ecológico com cerca de 3 km
de largura, no seu extremo mais a sul, o qual está associado ao rio Cávado.
Os PROF são planos sectoriais de incidência territorial, direcionados para a proteção, conservação e
exploração sustentável de espaços florestais, e não apresentam impedimentos relativamente à
instalação de LMAT. No entanto, deles resulta a necessidade de salvaguardar, tanto quanto possível,
os recursos florestais.
Assegurar as distâncias de segurança da Linha relativamente à sobrepassagem de áreas florestais,
conforme indicado no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, é uma das
medidas a implementar neste tipo de projetos.
Para além dos instrumentos em vigor, importa referir que o Plano Regional de Ordenamento do
Território do Norte (PROT Norte), cujo processo de elaboração (determinado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 29/2006, de 23 de Fevereiro) cumpriu já as diversas fases de elaboração,
incluindo a consulta pública, se encontra, atualmente, ainda em fase de aprovação por parte do
Governo Português.
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Pelas suas características e finalidade, os PROT não têm como objeto a regulação dos usos do solo,
que cabe aos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), mas sim a definição de
orientações estratégicas e diretrizes de ordenamento e planeamento cuja materialização cabe
concretizar no âmbito dos PMOT.
O PROT Norte não define, portanto, condicionamentos para projetos específicos, como uma LMAT.
Deste modo, e acrescendo o facto de ainda não ter sido aprovado, não se analisa a proposta de
Plano, nesta fase de identificação de grandes condicionantes.
Relativamente aos instrumentos de gestão do território de nível municipal, tal como referido, os PDM
são os seguintes:


PDM de Amares, com revisão publicada pelo Aviso 14490/2012, de 29 de Outubro, com
correção material introduzida pela Declaração n.º 157/2013, de 12 de Julho.



PDM de Braga, com 1ª revisão ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 9/2001,
de 30 de Janeiro. Entretanto, foi objeto de 3 alterações e 6 retificações, encontra-se atualmente
em fase de revisão.



PDM de Ponte de Lima, com revisão ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
81/2005, de 31 de Março. Teve uma 1ª retificação publicada pelo Aviso n.º 22988/2010, de 10
de Novembro (D.R. n.º 218 – 2ª Série), e uma 1ª alteração publicada pelo Aviso 4269/2012, de
16 de Março.



PDM de Póvoa de Lanhoso, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º
169/95, de 13 de Dezembro, e alterado pela RCM n.º 28/99, de 22 de Abril. Encontra-se
atualmente em fase de revisão.



PDM de Viana do Castelo, com revisão publicada pelo Aviso n.º 10601/2008, de 4 de Abril
(D.R. n.º 67 – 2ª Série).



PDM de Vila Verde, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 93/95, de 28 de
Setembro. Encontra-se atualmente em fase de revisão.

Nos Regulamentos dos PDM, as referências às infraestruturas de transporte de energia elétrica são
de carácter genérico, sendo estabelecido que devem ser respeitadas as servidões e restrições de
utilidade pública nos termos da legislação em vigor, nomeadamente, em conformidade com o
Regulamento de Segurança de Linhas de Alta Tensão, de forma a garantir a segurança destas
infraestruturas e a sua compatibilização com as edificações ou outros usos do solo na sua vizinhança.
O PDM de Vila Verde é o único que é omisso relativamente às linhas de transporte de energia.
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Estas referências podem ser encontradas no artigo 30º do Regulamento do PDM de Braga, onde se
refere concretamente que “Os terrenos atravessados por linhas de alta tensão, bem como os edifícios
de apoio, ficam sujeitos ao regime de servidão administrativa nos termos da legislação aplicável”.
Igualmente o PDM de Ponte de Lima no artigo 21º estabelece que “Deverá ser dado cumprimento às
limitações ao uso do solo, na vizinhança de linhas de alta e média tensão, de acordo com a legislação
vigente”. O PDM de Póvoa de Lanhoso apresenta restrições mais concretas nos n.º 2 e 3 do artigo
20º estabelecendo que “Não é permitido instalar recintos escolares e desportivos sob as linhas
eléctricas de alta tensão” e que “Os loteamentos deverão prever corredores de protecção às linhas de
alta tensão, quando existentes, ou que venham a ser construídas para alimentação dos postes de
transformação previstos no respectivo projecto de infraestruturas eléctricas”.
Tendo em consideração a informação contida nos PDM, relativamente aos condicionamentos impostos à
passagem de infraestruturas lineares de transporte de energia, verificou-se que as categorias de espaços
mais sensíveis, do ponto de vista do ordenamento do território são as seguintes:


Espaços Urbanos;



Espaços Urbanizáveis;



Espaços de Equipamento (Existente e Proposto);



Espaços Industriais (Existente e Proposto);



Espaços de Indústria Extrativa;



Valores Culturais, Imóveis e Monumentos Classificados.

Considerando a especificidade do tratamento das questões relacionadas com o Património Cultural,
este último ponto é analisado em capítulo próprio (capítulo 6.7).
Como se indicou anteriormente, os PDM encontram-se em fase de revisão em 3 dos 6 concelhos que
abrangem a área de estudo, nomeadamente: Vila Verde, Braga e póvoa do Lanhoso. Embora tenha
sido solicitada informação sobre propostas de revisão existentes, apenas foram recebidos elementos
do concelho de Vila Verde cujos extratos das plantas de ordenamento se apresentam no Anexo C.
Considerando a informação recolhida e as análises do território, a definição da área em estudo e dos
corredores procurou evitar, o mais possível, os principais condicionamentos, privilegiando o
atravessamento de espaços menos sensíveis à presença deste tipo de infraestruturas.
Segue-se uma análise mais detalhada, considerando as principais categorias de espaços, a qual
deve ser acompanhada pela consulta dos Desenhos 2 – Síntese de Condicionantes e 3 – Outras
Condicionantes Ambientais.
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Espaços urbanos e urbanizáveis
Como se referiu na análise contextual, o território atravessado pela área de estudo é
caracterizado por elevada densidade populacional e um povoamento de tipo difuso, estruturado
por uma densa rede rodoviária.
Trata-se, porém, de uma malha irregular e de densidade variável, o que permitiu alguma
margem, sobretudo na segunda metade da área de estudo, para a implantação dos corredores
em áreas relativamente mais libertas, de modo a reduzir o mais possível as interferências com
este tipo de espaços.
Na definição dos corredores para a passagem da linha procurou-se, assim, tanto quanto
possível, o afastamento dos perímetros urbanos.
No entanto, a estrutura territorial não permite evitar este tipo de interferências, verificando-se
que em todos os troços e quase todas as alternativas existem espaços urbanos ou
urbanizáveis dentro dos corredores. De uma forma geral, existe também, em todos os
corredores, alguma disponibilidade de espaço para a passagem da Linha.
Pontualmente, esta disponibilidade é mais limitada, como acontece nos seguintes locais:
-

Troço 1, Corredor Base, aos km 9+200;

-

Troço 2, Corredor Base, aos km 10+800, 12+900, 14+000 e 15+400; Alternativa 1, ao km
12+000; Alternativa 2, ao km 11+600;

-

Troço 4, com a Alternativa 6, aos km 31+000 e 34+000, e com a Alternativa MN3, ao km
35+000.

No troço 3, a interferência com espaços urbanos e urbanizáveis é pontual pelo que não existem
limitações expressivas à passagem da linha nas várias alternativas em estudo, destacando-se
apenas a Alternativa 4 como mais desfavorável pela presença de áreas urbanizáveis de modo
continuo ao km 19+500, e da envolvência de áreas urbanas ao km 22+800.


Espaços de equipamento
No Troço 1, entre os km 6+000 e 7+000, o Corredor Base afetará um espaço para
equipamento de uso coletivo, no concelho de Braga, o qual abrange grande parte da largura do
corredor. Contudo, atualmente não se encontra qualquer equipamento instalado nem existe
qualquer projeto para o local. De qualquer forma, de modo a garantir a viabilidade do corredor,
nesta zona considerou-se um alargamento para nascente permitindo o desenvolvimento da
linha sem interferir com esta área de equipamento.
No Troço 2, a Alternativa 2 tem interferência também com um espaço de equipamento, entre o
km 12+500 e o km 13+000, que abrange um campo de tiro desportivo e a praia fluvial da
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Malheira, em Vila Verde. O campo de tiro será objeto de ampliação referida na planta de
ordenamento do PDM em revisão numa área classificada como “solo urbanizável – Espaço de
Equipamentos de utilização coletiva”.
No Troço 4, Subtroço 4A, entre o km 30+000 e o km 31+000, o Corredor Base interfere, na
faixa central do corredor, com uma área proposta para grandes equipamentos, no PDM de
Ponte de Lima. No Artigo 47º do Regulamento este espaço é referenciado para implantação do
aeródromo de Ponte de Lima, para o que será objeto de futuro plano de pormenor (Artigo 48º).
Atualmente este espaço tem ocupação florestal não havendo qualquer projeto em curso para o
local.
A proposta de implantação de um aeródromo condiciona grande parte deste corredor, a menos
que o PDM venha a ser alterado. Para esclarecer acerca das pretensões do município face a
este equipamento foi realizada uma reunião com a Câmara Municipal que reiterou o seu
interesse, ainda que num futuro mais longínquo, de construção do aeródromo pelo que
pretendem manter a viabilidade deste equipamento na zona. Nesse sentido, nesta zona foi
considerado o alargamento do corredor para norte de modo a garantir a viabilidade do mesmo
possibilitando o desenvolvimento do traçado da linha numa zona altimetricamente inferior à
zona de implantação do aeródromo.


Espaços industriais existentes e propostos
Relativamente a espaços industriais existentes ou propostos, ocorrem também algumas
interferências dos corredores em estudo.
No Troço 1, ao km 9 do Corredor Base há uma ligeira interferência com espaço empresarial.
No Troço 2, ao km 13+500 da Alternativa 2, em Vila Verde, verifica-se interferência com
espaços industriais na zona limítrofe do corredor.
Ainda no Troço 2, ao km 15+000, o Corredor Base interfere com um espaço industrial proposto
que abrange grande parte do corredor, embora a ocupação efetiva atual se restrinja a uma
faixa mais próxima do limite do corredor.
No limite entre o Troço 2 e o Troço 3, aos km 16+200/17+500, também em Vila Verde, o
Corredor Base interfere com um espaço industrial proposto que abrange a faixa lateral do
corredor, atualmente apenas parcialmente ocupado por unidades empresariais.
No Troço 4, Subtroço 4C, o Corredor Base interfere ligeiramente com dois espaços industriais
propostos no PDM de Ponte de Lima, na área de influência do nó da A3. O primeiro situa-se ao
km 27+600, junto ao nó da A3, e o segundo ao km 29+000. Neste último caso a interferência
ocorre em função da localização “C” prevista para Subestação de Vila Fria, pelo que o espaço
poderá não ser afetado se a SE for afastada do espaço industrial proposto.
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Estas duas áreas industriais propostas estão integradas em Unidades Operativas de
Planeamento e Gestão (UOPG 26 – Área Industrial de Anais, e UOPG 27 – Área Industrial de
Calvelo), para as quais o PDM estabelece a necessidade de elaboração de Plano de
Pormenor.


Espaços de indústria extrativa
Na área dos corredores este tipo de espaços apenas ocorre ao km 3+200 do Corredor Base,
sendo ligeiramente interferido na zona limite do corredor.
No Troço 2, em Vila Verde, existe uma exploração ativa, na envolvente do km 15+000, do
Corredor Base. Esta exploração encontra-se inserida numa área sujeita a Plano de
Salvaguarda de Recursos, a qual abrange uma parte significativa do Corredor Base, entre os
km 15+000 e 15+400.

A área de estudo não se encontra abrangida por Planos de Urbanização (PU) ou Planos de
Pormenor (PP), em vigor.
No entanto, há alguns espaços interferidos pelos corredores que poderão vir a ser abrangidos por PU
e PP, em função do proposto nos PDM.
No município de Vila Verde a área proposta para o Plano de Urbanização de Vila Verde é interferida,
na faixa limite nascente, pela Alternativa 2, Troço 2, entre os km 12+500 e 14+000,
aproximadamente.
Ainda em Vila Verde, a área proposta para Plano de Urbanização, na zona de Pico de Regalados, é
atravessada, na faixa limite sul, pelo Corredor Base, entre os km 15+000 e 17+100,
aproximadamente.
Ambos os planos referidos no concelho de Vila Verde vêm referenciados na Planta de Ordenamento
do PDM em vigor, no entanto, nenhum deles se encontra em vigor.
No município de Ponte de Lima, para além dos Planos de Pormenor acima referidos (UOPG 26 – PP
da Área Industrial de Anais, e UOPG 27 – PP da Área Industrial de Calvelo), o PDM propõe um PU
para Vitorino de Piães (UOPG 9 – PU do Aglomerado Central de Vitorino de Piães), cujo limite
definido terá uma interferência muito ligeira com a Alternativa MN2, no Troço 4A.
No Desenho 3, é ainda possível observar a delimitação de alguns planos de pormenor e de áreas de
loteamentos urbanos que, porém, não são interferidos pelos corredores.
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6.2.2 - Síntese Comparativa dos Corredores em Análise
O território em análise é bastante complexo tendo em conta a elevada densidade populacional, a
tipologia da ocupação urbana e as dinâmicas de ocupação dos espaços.
Como se referiu, dentro das características condicionadoras do território, não sendo possível evitar
interferências, procurou-se definir corredores que se afastassem, tanto quanto possível, ou
minimizassem a interferência com as classes de espaço mais sensíveis, tais como Espaços Urbanos,
Espaços de Equipamento, Espaços Industriais e Espaços de Indústria Extrativa.
Da análise efetuada considera-se que em termos gerais tanto o Corredor Base como as diversas
alternativas são viáveis do ponto de vista das classes de espaço afetadas, com exceções pontuais
adiante referidas. Algumas alternativas, naturalmente, são menos favoráveis que outras.
No Troço 1 (km 0+000 a 10+000), não foram definidos corredores alternativos ao corredor base,
tendo-se aproveitado o único espaço disponível, considerando as limitações impostas pela densa
ocupação urbana envolvente.
Para além de pequenos focos de ocupação urbana, o principal condicionamento neste troço é a
presença de um espaço proposto, no PDM de Braga, para equipamento de uso coletivo, aos km
6+000/7+000, que ocupa grande parte da largura do corredor, no qual, porém, ainda não se encontra
qualquer equipamento construído ou previsto.
No Troço 2 (km 10+000 a 17+000), foram definidas 3 alternativas ao Corredor Base. A Alternativa 2
até cerca do km 13+300 é desinteressante e poderia vir a ser descartada, uma vez que é bem mais
desfavorável pela presença de espaços urbanos, espaços de equipamento (campo de tiro e praia
fluvial), bem como com o limite proposto para o PU de Vila Verde. No entanto, a partir do km 13+300
até final o corredor da Alternativa 2 encontra-se mais liberto, pelo que, em conjugação com a
Alternativa 3, poderia constituir uma alternativa válida ao Corredor Base que, entre os km 12+800 e
15+500 se encontra bastante condicionado por espaço urbanos e urbanizáveis, e áreas industriais.
No Troço 3 (km 17+000 a 26+000), foram definidas 2 alternativas ao Corredor Base, não sendo
discerníveis, à escala da atual análise, diferenciações ou condicionamentos muito significativos
relativamente a qualquer delas.
No Troço 4 (km 26+000 a 40+000), foram definidas 2 alternativas ao Corredor Base, mais 3
alternativas de ligação à Subestação de Vila Fria, formando-se 3 subtroços, em função das 3
possíveis localizações da Subestação.
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O Subtroço C é claramente mais favorável do que os restantes, por ser aquele que tem menor
extensão e, consequentemente, o que implica menor intervenção no território. No entanto o Corredor
Base interfere ligeiramente com dois espaços industriais propostos no PDM de Ponte de Lima, na
área de influência do nó da A3, aos km 27+600 e km 29+000. Neste último caso a interferência ocorre
em função da localização “C” prevista para Subestação de Vila Fria, pelo que o espaço poderá não
ser afetado se a SE for afastada do espaço industrial proposto.
A conjugação da Alternativa 6 com a Alternativa MN1 constitui uma alternativa válida ao Corredor
Base, neste troço.
Pelas razões apontadas para o Subtroço C, o Subtroço A é mais favorável do que o Subtroço B, por
ser menos extenso. No Subtroço A, o Corredor Base encontra-se bastante condicionado pela
presença, no centro do corredor, de um espaço de equipamento que corresponde, no PDM de Ponte
de Lima, à futura construção de um aeródromo. Deste modo, a viabilidade do corredor é muito
problemática, uma vez que estará dependente da desclassificação do referido espaço e consequente
alteração do PDM.
Ainda neste subtroço, a Alternativa 6 apresenta também alguns condicionamentos relevantes,
designadamente o atravessamento de um espaço urbano, praticamente a toda a largura do corredor
ao km 31+000.
O Subtroço B é o mais desfavorável de todos, por implicar maior extensão da Linha e,
consequentemente, maior intervenção no território. Acresce que os condicionamentos referidos
anteriormente para o Subtroço A se aplicam também ao Subtroço B, uma vez que, nos pontos
referidos, os corredores são comuns. Relativamente às soluções com desenvolvimento mais a norte,
aquela que inclui a Alternativa 7 é a que se considera mais favorável pela menor interferência com
áreas urbanas. Do mesmo modo as soluções que seguem por sul (Alternativa 6) interferem com
áreas urbanas, no entanto mantendo-se globalmente viáveis do ponto de vista do ordenamento.

6.3 - RESTRIÇÕES E SERVIDÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
6.3.1 - Caracterização da Área e Corredores em Análise
No âmbito do presente relatório, procede-se à identificação e análise das áreas sujeitas a restrições e
servidões de utilidade pública que ocorrem na área em estudo, com vista ao reconhecimento de
eventuais condicionantes que possam constituir fatores limitativos à prossecução do projeto ou
determinantes para a definição e seleção do corredor onde se irá desenvolver a linha.
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O levantamento efetuado teve como base a informação constante nos PDM, nomeadamente nas
Cartas de Condicionantes, tendo sido complementado com a informação cedida pelas entidades
contactadas, com competências específicas em diversas matérias que se poderiam revelar
condicionantes à passagem de uma LMAT, bem como com o levantamento de situações
potencialmente conflituosas identificadas durante a visita ao campo.
A análise das áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) foi efetuada com base nos respetivos
diplomas de aprovação e em cartografia, disponível na CCDR Norte.
Considerando os condicionamentos mais relevantes para a implantação de uma LMAT, foram
analisadas as seguintes tipologias:


Áreas de Reserva e Proteção de Solo – Proteção e Conservação da Natureza; Áreas incluídas
na Reserva Ecológica Nacional e na Reserva Agrícola Nacional;



Recursos Hídricos;



Recursos Geológicos;



Aproveitamento Hidroagrícola de Sabariz – Cabanelas;



Proteção de Infraestruturas básicas – abastecimento de água, linhas elétricas e gasodutos;



Proteção de Infraestruturas de transportes – Servidões rodoviárias, ferroviárias e aeronáuticas;



Proteção de Infraestruturas de comunicações – Servidões radioelétricas;



Defesa Nacional – Servidões militares;



Cartografia e Planeamento – Vértices Geodésicos;



Outras condicionantes.

Tal como já foi referido, nos Desenhos 2 e 3 foram cartografadas as principais condicionantes
presentes nas Cartas de Ordenamento e Condicionantes dos PDM e outras referidas pelas entidades
contactadas, que condicionaram a definição dos corredores para a implantação da Linha. Na análise
que se segue, e sempre que se justifique, far-se-á referência não só à interferência da área em
estudo com as condicionantes identificadas, mas também dos Corredores em análise.
•

Áreas de Reserva e Proteção de Solo e de Espécies Vegetais


Proteção e Conservação da Natureza
No que se refere à proteção e conservação da natureza, foi verificado que a área em estudo
não é abrangida por Áreas Protegidas definidas no âmbito do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de
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Janeiro ou Sítios da Rede Natura 2000, que incluem Sítios de Importância Comunitária (SIC) e
Zonas de Proteção Especial (ZPE). A área não é igualmente abrangida por IBA (Important Bird
Area).
A figura 1 apresentada no Capítulo 4 representa as áreas referidas face à área de estudo.


Reserva Ecológica Nacional
A REN garante a proteção de ecossistemas e a permanência dos processos biológicos
imprescindíveis ao enquadramento equilibrado das atividades humanas. Constitui uma
estrutura biofísica básica e diversificada, através do condicionamento à utilização de espaços
com características ecológicas específicas.
A sua criação é consequência da evolução da política ambiental nacional, procurando fazer
face ao crescimento urbano, no sentido de criar e manter uma reserva de espaços naturais de
elevada qualidade e sensibilidade.
Instituída pela primeira vez na legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de Julho,
só com a adoção da Lei de Bases do Ambiente (Lei n.º 11/87, de 7 de Abril) foi definitivamente
reconhecida como instrumento de ordenamento do território e de gestão ambiental.
O regime jurídico da REN encontra-se estabelecido no Decreto-Lei n.º 166/2008, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro, e pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de Dezembro.
Nos termos do Art.º 20º, n.º 1, nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e ações de
iniciativa pública ou privada que se traduzam em:
-

Operações de loteamento;

-

Obras de urbanização, construção e ampliação;

-

Vias de comunicação;

-

Escavações e aterros;

-

Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular
desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das
operações decorrentes de condução e exploração dos espaços florestais.

De acordo com o n.º 2 do Art.º 20º, excetuam-se do disposto no n.º1 do referido artigo, os usos
e as ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de
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prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN, isto é, os usos e ações
que, cumulativamente, segundo o n.º 3 do mesmo artigo:
a) Não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do Anexo I do
referido Decreto-Lei; e
b) Constem do Anexo II do mesmo Decreto-Lei, como isentos de qualquer tipo de
procedimento, ou sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia à CCDR.
Para além destas situações, segundo o Art.º 21º, n.º1, “Nas áreas de REN podem ser
realizadas as ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por
despacho do membro do governo responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do
território e do membro do governo competente em razão da matéria, desde que não se possam
realizar de forna adequada em áreas não integradas na REN.”.
No n.º 2 do mesmo artigo é referido que “Nos casos de infraestruturas públicas,
nomeadamente rodoviárias, ferroviárias, portuárias, aeroportuárias, de abastecimento de água
ou de saneamento sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a declaração de impacte
ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento do interesse
público da ação.”.
Com exceção de Vila verde, os concelhos abrangidos pela área em estudo dispõem de carta
de REN aprovada, sendo os diplomas de aprovação indicados no quadro seguinte.
Quadro 5 – Cartas de REN publicadas nos municípios abrangidos pela área em estudo
Concelho
Amares
Braga
Ponte de Lima
Póvoa de Lanhoso
Viana do Castelo

Diploma
RCM n.º 72/2000, de 1 de Julho
RCM n.º 57/2000, de 28 de Junho
RCM n.º 81/2005, de 31 de Março (retificada pela Dec. Rect. n.º 43/2005, de 30 de Maio),
com alteração introduzida pela Portaria n.º 263/2011, de 9 de Setembro e posteriores pelo
Aviso n.º 8534/2013 de 5 de Julho.
RCM n.º 80/97, de 14 de Maio
Portaria n.º 1056/91, de 17 de Outubro
RCM n.º 109/2008, de 11 de Julho

No caso do concelho de Vila Verde, dada a inexistência de delimitação da REN aprovada por
Portaria, deverá ser aplicado o disposto no artigo 42º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de
Agosto, isto é, carecem de autorização da CCDR a realização dos usos e ações previstos no
n.º 1 do artigo 20.º nas áreas identificadas no Anexo III do referido Decreto-Lei, que ainda não
tenham sido objeto de delimitação.
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Em Ponte de Lima, ocorreu uma alteração à delimitação da REN, aprovada pela Portaria n.º
263/2011, com uma segunda alteração pelo Aviso n.º 8534/2013, de 5 de Julho.
A análise da afetação de áreas classificadas sob o regime da Reserva Ecológica Nacional
(REN) foi efetuada com base na cartografia em vigor cedida pela CCDR-Norte e pela CM de
Ponte de Lima. e no caso de Vila Verde, a REN delimitada no PDM, a qual foi reproduzida no
Desenho 3. A REN foi apresentada de modo desagregado, isto é, subdividida de acordo com
as suas características ecológicas específicas, de modo a possibilitar uma definição dos
corredores que evite ou minimize as situações mais problemáticas, nomeadamente a
interferência com leitos de cheia.
O quadro seguinte apresenta as categorias existentes na área em estudo, fazendo a
correspondência entre as definições do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, que constam da
cartografia existente, com as novas definições do atual regime da REN.
Quadro 6 – Correspondência das categorias das áreas de REN definidas no DL n.º 96/90, de 19 de
Março, e as novas categorias definidas no DL n.º 166/2008, de 22 de Agosto, alterado pelo DL n.º
239/2012, de 2 de Novembro
Categorias da REN definidas no DL
n.º 96/90, de 19 de Março
Leitos dos cursos de água
Áreas com risco de erosão
Áreas de máxima infiltração
Cabeceiras de linhas de água
Zonas ameaçadas pelas cheias

Categorias da REN definidas no DL n.º 166/2008, de 22 de Agosto
Cursos de água e respetivos leitos e margens
Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo
Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos
Zonas ameaçadas pelas cheias não classificadas como zonas adjacentes
nos termos da Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos

De acordo com o Anexo II, do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, a construção de
redes elétricas de alta tensão é interdita nos Leitos e Margens de Cursos de Água, sendo
necessária autorização nas Zonas Ameaçadas pelas Cheias. Nas Áreas Estratégicas de
Proteção e Recarga de Aquíferos, e nas Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo, a
ação referida está sujeita a comunicação prévia.
Neste sentido, as áreas de REN na área em estudo, que podem levantar maiores problemas,
relativamente à implantação da Linha Pedralva – “Vila Fria B”, dizem respeito a Leitos dos
Cursos de Água e a Zonas Ameaçadas pelas Cheias.
Analisando o Desenho 3, verifica-se que os corredores atravessam extensas áreas de REN,
predominando as Cabeceiras de Linhas de Água e as Áreas com Risco de Erosão nos
quilómetros iniciais e na segunda metade da área de estudo, e as Áreas de Máxima Infiltração
na primeira metade.
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Os cursos de água de maior dimensão ocorrem também na primeira metade da área de
estudo, bem como algumas Áreas Ameaçadas pelas Cheias.
No Troço 1, cerca do km 7+000, o Corredor Base atravessa o Rio Cávado e Zonas Ameaçadas
pelas Cheias.
No Troço 2, o Corredor Base e as Alternativas 1, 2 e 3 atravessam o Rio Homem. Com
exceção da Alternativa 1, as restantes atravessam Zonas Ameaçadas pelas Cheias.
Nos restantes Troços os corredores transpõem alguns cursos de água, mas em nenhum deles
foram definidas áreas ameaçadas pelas cheias.
Da análise efetuada, conclui-se que a sobrepassagem de áreas classificadas como REN pela
Linha em estudo será inevitável dada a extensão desta condicionante nos concelhos
atravessados, não sendo este um fator que permita, nesta fase, distinguir claramente as
opções em estudo.
Aquando do desenvolvimento do projeto as áreas de REN sobrepassadas deverão ser tidas em
conta a fim de procurar minimizar a sua afetação com a colocação dos apoios da Linha,
nomeadamente tendo em conta a existência de Áreas Ameaçadas pelas Cheias com alguma
dimensão, nomeadamente no Rio Cávado.


Reserva Agrícola Nacional (RAN)
O regime jurídico da RAN encontra-se previsto no Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Maio, que
revoga o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12
de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 278/95, de 25 de Outubro.
A RAN é o conjunto das áreas que, em virtude das suas características morfológicas,
climatéricas e sociais, apresentam maior potencialidade para a produção de bens agrícolas. A
RAN integra assim, os solos de classes A1 e A2, que são as terras que têm aptidão elevada ou
moderada para o uso agrícola genérico.
Podem ainda ser integradas na RAN as áreas que tenham sido submetidas a importantes
investimentos destinados a aumentar, com carácter duradouro, a capacidade produtiva dos
solos ou solos cujo aproveitamento seja determinante para a viabilidade económica de
explorações agrícolas existentes.
Todas as licenças, concessões, aprovações e autorizações administrativas relativas a
utilizações não agrícolas de solos integrados na RAN carecem de parecer prévio favorável das
Entidades Regionais da RAN.
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As áreas da RAN encontram-se cartografadas e publicadas em Portaria no Diário da
República. Com a ratificação e publicação dos Planos Diretores Municipais (PDM) aquelas
portarias caducam e a carta da RAN é a constante dos PDM.
As áreas de RAN, de acordo com os Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março,
devem ser afetas à atividade agrícola e são áreas non aedificandi, numa ótica de uso
sustentado e de gestão eficaz do espaço rural. O artigo 21º do referido decreto, estabelece
ainda, que são interditas todas as ações que diminuam ou destruam as potencialidades para o
exercício da atividade agrícola das terras e solos da RAN.
O artigo 22º do regime da RAN prevê algumas exceções para utilização não agrícola de áreas
integradas na RAN, as quais só podem verificar-se quando não exista alternativa viável fora
das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e
cultural, devendo localizar -se nas terras e solos classificadas como de menor aptidão. Numa
dessas exceções inclui-se a construção de infraestruturas de transporte de energia elétrica.
Tal como se pode verificar pelo Desenho 3, a área de estudo abrange extensas manchas de
RAN, sobretudo na metade mais oriental, associadas a zonas de baixa, na dependência dos
principais cursos de água que a atravessam. Esta situação é particularmente visível nas
margens do rio Cávado e de alguns dos seus afluentes (rib.º de Ribeira), margens do rio
Homem, rib.ª do Tojal, rib.º do Paul, rib.ª do Rojão e rio Neiva.
Dada a elevada extensão das referidas manchas de RAN, não é possível evitar interferências
com esta condicionante nos primeiros 17 km, isto é, nos Troços 1 e 2, pelo que no Troço 2 as
Alternativas 1, 2, 3, são relativamente análogas ao Corredor Base, no que respeita à extensão
de áreas atravessadas. No entanto, a Alternativa 2, assim como a sua conjugação com a
Alternativa 3, desenvolve-se ao longo da várzea da ribeira do Tojal, entre os km 12+800 e
16+000, o que as torna mais desfavoráveis.
A partir do km 17, no Troço 3, é possível verificar alguma diferenciação entre as várias opções
em estudo, verificando-se uma maior predominância de solos classificados nas Alternativas 4 e
5, sendo esta última claramente desfavorável por se desenvolver ao longo da várzea aluvionar
associada ao Rio Neiva, entre os km 23+200 a 26+000.
No Troço 4, a Alternativa 6, desenvolvendo-se a cotas mais baixas e interfere com maior
número de áreas de RAN, nas várias conjugações para as várias hipóteses de localização da
subestação.
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Todas as áreas de RAN deverão ser tidas em conta posteriormente no desenvolvimento do
projeto, procurando minimizar-se a colocação dos apoios das linhas nestas áreas.
•

Recursos Hídricos

A área em estudo insere-se nas bacias hidrográficas do Rio Lima, Rio Cávado e do Rio Ave,
integrando várias linhas de água, conforme se observa pelo Desenho 3 e das quais se destacam as
seguintes:


Rio Cávado – atravessado pelo Corredor Base no Troço 1 (km 7+000);



Rio Homem – atravessado pelo Corredor Base no Troço 2 (km 12+000), Alternativa 1 (km
13+000), Alternativa 2 (km 12+400) e Alternativa 3 (km 13+700);



Ribeira do Tojal – atravessa o Corredor Base no Troço 2 (km 15+900) e desenvolve-se ao
longo da Alternativa 2 desde a confluência com o Rio Homem (km 12+800) até ao fim da
alternativa;



Ribeiro de Silvares – desenvolve-se entre o km 16+500 e 17+000 do Corredor Base no Troço 2
e ao longo da Alternativa 2 entre o km 15+500 e o km 16+000;



Ribeira do Rojão – atravessa a Alternativa 4 no Troço 3 (km 22+000);



Rio Neiva – atravessa o Corredor Base no Troço 3 (km 26+100) e desenvolve-se ao longo da
Alternativa 5 desde o km 23+500 ao km 26+000 e da Alternativa 6, já no Troço 4, aos km
27+000/28+000;



Ribeiro de Milhãos – atravessa o Corredor Base no início do Troço 4 (km 26+300);



Ribeira de Nevoinho – atravessa a Alternativa 6 do Troço 4 (km 35+200).

Pela observação do Desenho 3, verifica-se a ocorrência de linhas de água um pouco por toda a área
em estudo, sendo difícil a diferenciação de corredores. No entanto, é verificável que, no Troço 3, a
Alternativa 5 é claramente mais desfavorável que o Corredor Base, uma vez que se desenvolve ao
longo do rio Neiva e respetivas margens.
Independentemente do corredor que vier a ser selecionado, na fase seguinte de EIA, há que tomar
em atenção a localização das linhas de água, no que se refere à localização dos apoios da Linha de
Muito Alta Tensão, de modo a evitar potenciais impactes.
•
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Segundo a Autoridade Florestal Nacional, a área em estudo interfere com uma área submetida ao
Regime Florestal sob jurisdição desta entidade, designadamente o Perímetro Florestal de Entre Lima
e Neiva, interferindo também com as Zonas de Intervenção Florestal (ZIF) de Ponte de Lima e Monte
de Roques. Na área em estudo não existem árvores classificadas como de Interesse Público.
Do contacto estabelecido com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) foi dada informação
que o projeto em análise, não interfere nem no funcionamento, nem na utilização dos locais de
scooping definidos para aviões anfíbios pesados de combate a incêndios florestais.
Seguindo a recomendação da ANPC, foi ainda consultado o Manual de Avaliação de Impacte
Ambiental na vertente de Proteção Civil. De acordo com este manual, deve ser minimizada a
sobrepassagem de povoamentos florestais, e salvaguardada a operacionalidade dos meios aéreos de
combate a incêndios, bem como das comunicações, evitando entre outras, a interferência com a
visibilidade dos Postos de Vigia pertencentes à rede.
Relativamente à interferência com a visibilidade e qualidade de comunicação da Rede Nacional de
Postos de Vigia, refere-se que foi consultada a Guarda Nacional Republicana, por intermédio do
Ministério da Administração Interna – Direcção Geral de Infra-estruturas e Equipamentos (MAI –
DGIE), foi informado que na área em estudo, não existem infraestruturas de comunicações, tais como
estações repetidoras e respetivas servidões radioelétricas, nem postos de vigia florestais.
Quanto à operacionalidade de meios aéreos num cenário de incêndios florestais, deve ser
assegurado o afastamento do traçado da linha dos pontos de água potencialmente utilizados por
meios aéreos no combate a incêndios florestais (tanques com pelo menos 10m x 4m, charcas,
açudes, barragens, pontos de linhas de água utilizáveis em período de estiagem, etc.), devendo ser
salvaguardada uma distância mínima de 500 m a esses pontos de água. Nos casos em que apenas
seja possível garantir um afastamento aos pontos de água numa extensão entre 250 e 500 metros, a
linha elétrica deve ser balizada na extensão que fique dentro do círculo definido por um raio de 500
metros e centro no ponto de água. Chama-se a atenção que os pontos de água localizados a menos
de 250 metros da linha deixarão de poder ser utilizados por helicópteros, recomenda-se por isso a
minimização destas situações.
Na definição dos corredores procurou-se ter em atenção a proximidade a pontos de água passíveis
de utilização por meios aéreos de combate a incêndios. Foram por isso considerados os pontos
constantes da base de dados do IGEO-SCRIF (http://scrif.igeo.pt/), assim como os identificados pelas
entidades contactadas. Estes pontos foram identificados no Desenho 2 estando-lhes associados dois
círculos concêntricos com raios de 250 e 500 m.
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Apesar de a definição dos corredores ter tido em conta a proximidade aos vários pontos de água
identificados na área em estudo, ainda assim não foi possível evitar interferências com alguns desses
pontos as quais se identificam de seguida:


Corredor Base – interfere com um ponto de água, localizado perto do km 10+300 (Troço 2),
com o raio de 250 metros de um ponto de água, perto do km 20+000 (Troço 3) com o raio de
250 metros de um ponto de água, perto do km 22+400 (Troço 3), com o raio de 250 m do ponto
situados perto do km 31+500 (Troço 4);



Alternativa 2 e Alternativa 3 – interferem com o raio de 250 metros de dois pontos do rio
Homem utilizados, perto do km 13+000 (Troço 2);



Alternativa 4 – interfere com o raio de 250 metros de dois ponto sde água, perto do km 20+000
e 24+800 (Troço 3), com um ponto de água ao km 20+600;



Alternativa MN3 – interfere com o raio de 500 metros de um ponto de água, perto do km
40+000;



Alternativa 6 - interfere com o raio de 500 metros de um ponto de água, perto do km 38+500.

Os pontos de água identificados e a sua localização relativamente aos corredores são os seguintes:
Quadro 7 – Pontos de água com acesso aéreo inseridos na área de estudo

Denominação

Localização relativa aos corredores

Acesso por
Helicóptero

Uso anterior
por ar

Muito Bom

Sim

Troço / Alternativa

Afetação / Distância

Lugar de Ombra
(3849)

1 / Corredor Base

A1450 metros do km 6+700

Carriça (3859)

2 / Corredor Base e
Alternativa 2

Corredor Base: intercetado ao km 10+300
Alternativa 2: Raio 250m – 10+000 a 10+250
Raio 500m – 9+840 a 10+460

Difícil

Não

Rio Homem
(4460)

2 / Alternativa 2

A1750 metros do km 11+700

Bom

Não

Praia Fluvial da
Malheira (3860)

2 / Alternativa 2 e
Alternativa 3

Muito Bom

Não

Praia Fluvial da
Malheira (5892)

2 / Alternativa 2 e
Alternativa 3

Muito Bom

Sim

Carvalhal (5893)

2 / Corredor Base e
Alternativa 1

Muito Bom

Não

Quinta do
Morais (quiwis)
(5914)

3 / Alternativa 4

Muito Bom

Sim

Travassos

3 / Alternativa 4

--

--

Charca kiwis
Marrancos

3 / Alternativa 4

--

--

Borrelho

3 / Corredor Base

Difícil

Não
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Alternativa 2: Raio 250m – 12+250 a 12+500
Raio 500m – 12+000 a 13+000
Alternativa 3: Raio 250m – 12+750 a 13+250
Raio 500m – 12+500 a 13+500
Alternativa 2: Raio 250m – 12+330 a 12+580
Raio 500m – 12+080 a 13+080
Alternativa 3: Raio 250m – 12+750 a 13+250
Raio 500m – 12+500 a 13+500
Corredor Base: a720 metros do km 13+650
Alternativa 1: a720 metros do km 13+500
Raio 250m – 19+700 a 19+900
Raio 500m – 19+550 a 20+150
Intercetado ao km 20+800
Raio 250m – 24+750 a 24+900
Raio 500m – 24+500 a 25+050
Raio 250m – 19+900 a 20+300
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Quadro 7 – Pontos de água com acesso aéreo inseridos na área de estudo
Localização relativa aos corredores

Denominação

Troço / Alternativa
Primeiro (5912)

Afetação / Distância

Acesso por
Helicóptero

Uso anterior
por ar

--

--

Raio 500m – 19+700 a 20+500
Raio 250m – 22+050 a 22+300
Raio 500m – 21+900 a 22+600

Charca Moinho
Velho

3 / Corredor Base

Hipódromo de
Covelo (4444)

4 / Alternativa 6

A600 metros do km 28+400

Muito Bom

Sim

Merendeiro
(6423)

4 / Corredor Base

Raio 250m – 31+420 a 31+900
Raio 500m – 31+160 a 32+150

Possível

Não

Carreira de Tiro
/ Casa do
Guarda (6224)

4 / Alternativa 7

A800 metros do km 35+000

Muito Bom

Sim

4 / Alternativa MN3

A800 metros do km 34+320

Muito Bom

Sim

Subestação B
Subestação B e
Alternativa MN3

-

Bom

Não

Raio 500m – 39+900 a final

Possível

Sim

Raio 500m – 38+000a final

--

--

Guarda da
Facha (6426)
Sta Justa (4088)
Vacaria (4089)
--

Subestação B e
Alternativa 6

Da análise efetuada, verifica-se que nos Troços 2 e 3 não há distinção entre alternativas porque cada
uma delas interfere com pontos de água. No Troço 4, o Corredor Base e a Alternativa MN3 são
menos favoráveis.
Na fase subsequente de projeto de execução deverão acautelar-se estas situações de
sobrepassagem dos raios de proteção de pontos de água, recorrendo sempre que necessário à
balizagem da Linha e evitando sempre que possível a inutilização de pontos de água utilizados por
aeronaves.
•

Recursos Geológicos

Segundo informação disponibilizada pela Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e Direcção
Regional de Economia do Norte (DREN) na área em estudo ocorrem algumas áreas afetas a recursos
geológicos, designadamente, áreas de concessão mineira, áreas com contracto de prospeção e
pesquisa, áreas potenciais de ocorrência de recursos geológicos com potencial interesse económico,
áreas de exploração complementar, área de concessão de água mineral natural e respetiva zona
alargada de proteção e pedreiras licenciadas. Estas áreas foram representadas no desenho Síntese
de Condicionantes – Desenho 2.
Analisando possíveis interferências dos corredores em análise verifica-se o seguinte:


A área de Concessão para Prospeção e Pesquisa (volfrâmio (W), estanho (Sn), ouro (Au) e
prata (Ag) da Luso Recursos cobre uma área muito significativa, sendo interferida pelo
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Corredor Base entre cerca do km 18+400 e o km 33+000 (já no Troço 4), sendo também
interferida pela Alternativa 4 a partir do km 21+000 até à intersecção com o Corredor Base,
pela Alternativa 5 em toda a sua extensão (Troços 3) e pelas Alternativas 6, MN1 e MN2 no
Troço 4;


A área de Pedido de Prospeção e Pesquisa (W, Sn, Au, Ag, Ni (níquel) e Ta (tântalo) da Luso
Recursos é interferida ao km 34+000 pelo Corredor Base, pela Alternativa 7, a partir do km
34+500, e pela Alternativa MN3 em quase toda a sua extensão (final do Troço 4);



A Alternativa 2 é a única que interfere com uma área com contrato de prospeção e pesquisa de
águas minerais naturais, neste caso concedida à C.M. de Vila Verde, entre cerca dos km
11+000 e 12+500 (Troço 2);



Não se verificam interferência com Fontes Hidrominerais potenciais por qualquer um dos
corredores em estudo.

O Corredor Base interfere ligeiramente com a pedreira n.º 5891 de exploração de granito,
denominada Castro n.º1, situada na proximidade do km 3+000.
O PDM de Vila Verde indica ainda a localização de outras quatro pedreiras na área em estudo. Uma
destas pedreiras estava delimitada na Planta de Ordenamento do PDM como um espaço de indústria
extrativa, o qual tinha associado uma Unidade Operativa de Planeamento correspondente a Plano
Especial de Salvaguarda de Recursos (pedreira n.º 4023 – Bouça da Cerca). O Corredor Base, na
proximidade ao km 15+000/15+400 interfere parcialmente com a área delimitada para o Plano de
Salvaguarda, mas não interfere com a área em exploração. Nos dados fornecidos pela Direção
Regional de Economia do Norte os limites desta pedreira não se encontravam georreferenciados.
Do contacto estabelecido com o LNEG (ex-INETI), foi referida a existência de vários furos e
nascentes na área onde se desenvolve o projeto, os quais não inviabilizam o projeto, mas deverão
ser tidos em consideração na fase do projeto de execução. Quanto aos recursos minerais existentes
na região, o LNEG refere que a área em estudo intercepta zonas com interesse, sugerindo a consulta
da DGEG e Direcção Regional de Economia do Norte, a qual foi realizada conforme visto
anteriormente.
As servidões respeitantes à exploração de massas minerais seguem o regime previsto no Decreto-Lei
n.º 90/90, de 16 de Março, bem como do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, retificado pela
Declaração de Retificação n.º 20-AP/2001, de 30 de Novembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º
340/2007, de 12 de Outubro.
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De acordo com a referida legislação, a implantação de postes elétricos aéreos de média e alta
tensão, de transformação ou de telecomunicações deve respeitar uma zona de defesa
correspondente a uma distância de 30 metros relativamente a pedreiras (Anexo II do Decreto-Lei n.º
270/2001, de 6 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de Outubro). Relativamente
a esta restrição, refere-se que para os vários corredores em estudo é possível desenvolver a linha
garantindo o distanciamento referido.
•

Aproveitamento Hidroagrícola de Sabariz-Cabanelas

As obras de aproveitamento hidroagrícola assumem importância a nível económico e social, pelo que
importa garantir a utilização destas obras para os fins a que se destinam e respeitar a integridade dos
perímetros agrícolas.
O regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola rege-se pelo Decreto-Lei n.º 269/82, de
10 de Julho, com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de Abril, e alterado pelo
Decreto-Lei n.º 169/2005, de 26 de Setembro.
No sentido de proteger as áreas beneficiadas, o Art.º 95 do Decreto-Lei n.º 262/82, de 10 de Julho
estabelece a proibição de todas e quaisquer construções, atividades ou utilizações não agrícolas nas
áreas beneficiadas, exceto as que, nos termos dos regulamentos da obra, foram admitidas como
complemento da atividade agrícola.
Segundo informação da Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), a área em
estudo intercepta o Aproveitamento Hidroagrícola de Sabariz-Cabanelas (AHSC). O AHSC foi
delimitado no Desenho 3 – Outras Condicionantes, a partir da comunicação enviada pela DGADR.
Da análise efetuada ao Desenho 3, verifica-se que o AHSC só é interferido no Troço 2, pelas
Alternativas 2 e 3. No caso da Alternativa 3, a principal área interferida é transversal ao corredor,
ocupando praticamente toda a sua largura, enquanto, na Alternativa 2, é longitudinal, ocupando
apenas uma faixa do corredor.
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•

Proteção de infraestruturas básicas


Abastecimento de água e saneamento
No que se refere à interferência com redes de abastecimento de água e saneamento foram
contactadas as Câmaras Municipais e a AGERE – Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos
de Braga, EM. Apenas algumas das câmaras enviaram informação com as infraestruturas
existentes na área em estudo – condutas adutoras, estações elevatórias, reservatórios,
estações de tratamento, captações, etc. – as quais foram representadas no Desenho 3 –
Outras Condicionantes.
Da análise efetuada ao referido desenho, a presença de dois reservatórios dentro dos
corredores, no Troço 4, ao km 29+800 quer do Corredor Base quer da Alternativa 6.
No que respeita a infraestruturas de saneamento, não foram identificadas Estações de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) na área em estudo.
Finalmente, relativamente às captações de água subterrâneas, e apesar de estas não serem
determinantes para a seleção do corredor onde se irá implantar a linha, a sua localização será
analisada na próxima fase de EIA, aquando do estabelecimento da Linha, de modo a evitar a
sua afetação.



Linhas elétricas
No que se refere a linhas aéreas de transporte de energia sob a tutela da REN, SA, existem
várias linhas a cruzarem a área estudo tal como se representa no Desenho 3 – Síntese de
Condicionantes, essencialmente localizadas no troço 1 uma vez que muitas delas estão
ligadas à SE de Pedralva.
Deste modo, no Troço 1 o Corredor Base acompanha uma linha dupla a 150 kV entre a SE de
Pedralva e o km 2+000, constituída pelas linhas de ligação entre Oleiros e Pedralva (1119LOR.PDV1 e 1141-LOR.PDV2), bem como uma linha simples, também a 150 kV (1149LOR.PDV3) estando ainda em construção uma outra linha dupla junto ao limite nascente do
corredor (1144-LCD.PDV3 e 1145-LPDV.VI3)
Perto do km 5+500 o corredor é cruzado novamente pela linha dupla Oleiros - Pedralva (1119LOR.PDV1 e 1141-LOR.PDV2) e pela Linha Caniçada - Vila Fria 1 (1075 - LCD.VI1).
O Corredor Base cruza ainda as linhas de 400 kV de Alto Lindoso – Pedralva e Pedralva – Riba
d’Áve (4053-LAL.PDV e 4054-LPDV.RA) aproximadamente ao km 0+600, sendo a ligação
destas linhas à subestação de Pedralva igualmente inseridas no corredor em estudo
aproximadamente entre o km 0+000 e 0+600.
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O cruzamento com algumas das referidas linhas será inevitável dado que as mesmas ou se
ligam à própria SE de Pedralva ou se localizam na sua proximidade.
De acordo com informação da EDP Distribuição a área em estudo é cruzada por diversas
linhas aéreas de transporte de energia de Alta e Média Tensão, igualmente representadas no
Desenho 2. Previsivelmente verifica-se que o Corredor Base cruzará Linhas Elétricas de Alta
Tensão aproximadamente ao km 7+000, na zona de passagem do Rio Cávado, sendo que uma
delas atravessa o Corredor na zona a sul do km 2+000, indo ligar à SE de Pedralva. O
Corredor Base cruza ainda ao km 5+600 uma outra linha de alta tensão da EDP.
Na fase de Projeto de Execução da Linha deverão ser respeitados naturalmente, os
condicionalismos impostos pela legislação em vigor, nomeadamente do Decreto Regulamentar
n.º 1/92, de 18 de Fevereiro, no que se refere às distâncias de segurança a obedecer.


Gasodutos
De acordo com informação da REN – Gasodutos, a área em estudo interfere com um troço da
Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN), correspondente ao gasoduto Braga /
Tuy (Lote 4), representado no Desenho Síntese de Condicionantes (Desenho 2).
O Gasoduto Braga/ Tuy (Lote 4) atravessa o Corredor Base ao km 30+000, e a Alternativa 6,
também ao km 30+000, ambos no Troço 4.
A REN – Gasodutos chamou a atenção para o Regulamento da Rede Nacional de Transporte
de Gás Natural publicado pela Portaria n.º 142/2011, de 6 de Abril, onde se encontra o modo
de atuação em situações de interferência de terceiros com a RNTGN (artigo 7º e artigo 56º).
Igualmente deverá ser considerada a existência de uma faixa de servidão com 20 m de largura
constituída ao longo de toda a extensão do traçado da RNTGN, no interior da qual deverão ser
respeitadas as várias restrições ao uso do solo, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 8/2000,
de 8 de Fevereiro, destacando-se as seguintes proibições:
-

Proibição de qualquer tipo de construção, mesmo provisório, a menos de 10 metros do eixo
longitudinal do gasoduto;

-

Proibição de plantação de árvores ou arbustos a menos de 5 metros do eixo longitudinal do
gasoduto;

-

Proibição de arar ou cavar o terreno a uma profundidade superior a 50 cm a menos de 2
metros do eixo longitudinal do gasoduto.

Relativamente à eventual necessidade de compatibilização da futura Linha com a RNTGN,
devido a situações de proximidade, paralelismo e/ou cruzamento de traçados, a REN Gasodutos salientou as seguintes precauções a tomar no projeto da Linha:
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-

Apoios – De acordo com as recomendações AFK e especificações da REN Gasodutos, as
ligações à terra dos apoios (postes) de linhas elétricas devem ser colocadas de modo a que
a dispersão de corrente (em caso de defeito) se faça no lado oposto da canalização
enterrada a uma distância suficiente (superior a 300 metros), e a base do poste deverá ser
colocada a uma distância mínima de 10 m, de forma a minimizar e/ou anular os efeitos de
influencia por indução e/ou condução;

-

Linhas de 400 kV – Paralelismo – Deverá ser mantida uma distância mínima de 10 m com
eventuais proteções adicionais (a conferir após cálculos) entre o eixo do gasoduto e a
projeção vertical do condutor externo da linha de alta tensão;

-

Linhas de 400 kV – Cruzamento – Deverá ser mantida uma distância mínima de 10 m com
eventuais proteções adicionais (conferir após cálculos) entre o eixo do gasoduto e o poste
(fundação do apoio). As linhas de alta tensão devem ter cabo de guarda;

-

Subestações – Devem ser efetuados estudos rigorosos antes da implantação das
subestações sobre a influência do gasoduto instalado, a uma distância mínima de 300 m, a
tensão induzida na tubagem do gasoduto não poderá exceder 50 V em regime contínuo e
1000V no caso de falha de ligação à terra ou curto-circuito;

-

Em redes de alta tensão e subestações, onde a ligação do neutro é feita pela terra (terra
com baixo valor óhmico), deverá ser verificado o comportamento do potencial da superfície
do solo;

-

Avaliação das consequências – Admitindo a inevitabilidade de uma localização próxima
(apoios, linhas e subestações) e de forma a estudar a sua influência, minimizar ou mitigar
os efeitos por indução ou condução, no gasoduto e, serem tomadas as medidas
apropriadas, que serão aferidas após a colocação em serviço das subestações e das LMAT,
deverão realizar-se os seguintes estudos:
−

Registar os pontos onde a subestação e as linhas aéreas se aproximam, cruzam ou
correm paralelas ao traçado do gasoduto existente;

−

Recolha de dados operativos relativos à ou subestações;

−

Cálculos de avaliação da interferência e determinar as medidas eficazes para prevenir
elevados impactos de ação curta e/ou permanente. Os cálculos necessários deverão
ser realizados pelo promotor de acordo com AFK recomendação N.º 3.

Sem prejuízo das conclusões que venham a ser indicadas por estudo específico (a realizar
pelo promotor), e tendo em conta experiências anteriores de mitigação de problemas
semelhantes, poderá ser necessário:
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-

Proceder ao reforço do revestimento externo (coating) do gasoduto, ao longo de uma
distância significativa;

-

Efetuar uma barreira de ligações adicionais do gasoduto à terra através de aparelhos
descriminadores, em conformidade com a norma VDE 0141.

•

Proteção de Infraestruturas de transportes

Na área de estudo verifica-se a sobrepassagem de diversas infraestruturas lineares, pertencentes à
rede rodoviária, com vias de vários níveis.


Servidões rodoviárias
Os corredores intersectam várias vias, pertencentes aos diversos níveis hierárquicos, sendo de
destacar a Autoestrada Porto – Valência (A3), pertencente à rede nacional fundamental
(Itinerário Principal IP1) que cruza o Corredor Base perto do km 27+300 (início do Troço 4) e
inclui um nó neste troço. Igualmente se verifica o atravessamento dos diversos corredores em
estudo por estradas da rede nacional complementar:
-

EN 103 (km 2+700 do Corredor Base no Troço 1);

-

EN 205 (km 9+100 do Corredor Base no Troço 1);

-

EN 308 (km 14+000 do Corredor Base no Troço 2, km 14+100 da Alternativa 2, km 19+600
da Alternativa 4 e km 24+400 da Alternativa 5);

-

EN 101 (km 16+200 do Corredor Base no Troço 2);

-

EN 201 (km 26+200 do Corredor Base no início do Troço 4);

-

EN 306 (km 31+800 do Corredor Base e 31+200 da Alternativa 6, no Troço 4);

-

EN 204 (km 36+000 da Alternativa 6, km 36+000 da Alternativa 7, e km 35+000 da
Alternativa MN3, no Troço 4).

Da informação prestada pela Estradas de Portugal, S.A., não foi referenciado qualquer projeto
rodoviário para a área de estudo.
No PDM de Braga encontra-se delimitado um espaço canal de uma via municipal, que
atravessa a área de estudo no sentido Este – Oeste, mas para a qual a Câmara não
apresentou qualquer informação adicional.
Relembra-se que, tal como estabelecido nas disposições regulamentares em vigor (CIA 10/03),
qualquer linha de energia que cruze autoestradas, itinerários principais ou itinerários
complementares deverá ser balizada independentemente da sua altura relativamente à
rodovia, exceto nos casos em que o seu traçado se desenvolva abaixo de uma linha aérea já
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balizada, devendo os apoios das linhas que se localizem nas zonas non aedificandi das
rodovias referidas ser também sempre balizados.


Servidões ferroviárias
No que se refere a infraestruturas ferroviárias a área em estudo não interfere com a Rede
Ferroviária Nacional.



Servidões aeronáuticas
Segundo informação recebida da ANA – Aeroportos de Portugal, SA, a área em estudo
encontra-se na vizinhança de duas infraestruturas aeroportuárias, designadamente o
Aeródromo de Braga e o Heliporto do Hospital de Braga. As áreas de proteção para efeitos de
aplicação das respetivas servidões e controlo de obstáculos são as que estão previstas no
ponto 2.1.1 da Circular Aeronáutica (CIA) n.º 10/03 de 6 de Maio.
As duas infraestruturas localizam-se fora da área em estudo, contudo as suas áreas de
proteção projetam-se para o seu interior, pelo que deverão ser consideradas nestas áreas as
limitações em termos de criação de obstáculos previstas naquela CIA. No Desenho Síntese de
Condicionantes (Desenho 2) foi representada a servidão aeronáutica que interfere com a área
em estudo, respeitante ao Aeródromo de Braga.
Para

além

das

limitações

em

termos

de

criação

de

obstáculos

e

respetivas

sinalizações/balizagem nas áreas de proteção das duas infraestruturas referidas, o comunicado
da ANA,SA chama a atenção para que deverão ser sinalizados/ balizados todos os elementos
da linha que se enquadrem na caracterização de “obstáculos à navegação aérea” de acordo
com a CIA n.º 10/03, particularmente as situações em que previsivelmente cruzem ou venham
a situar-se em área non aedificandi das autoestradas, IP(s) e IC(s). Para essas balizagens
deverá ser estabelecido um programa de monitorização e manutenção para assegurar o seu
permanente bom funcionamento ininterrupto, devendo ser comunicada à ANA qualquer
alteração verificada. A ANA,SA solicitou ainda, que os projetos definitivos da linha sejam
submetidos à sua apreciação.
Igualmente na Planta de Condicionantes do PDM de Braga encontra-se representada a área de
servidão aeronáutica das referidas infraestruturas.
Relativamente a servidões aeronáuticas militares, refere-se que segundo informação fornecida
pelo Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea, a área em estudo não se encontra
abrangida por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea.
•

Proteção de Infraestruturas de comunicações
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De acordo com a ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, a área em estudo não se
encontra sujeita a qualquer condicionamento decorrente da existência de servidões
radioelétricas já constituídas ou em processo de constituição ao abrigo do Decreto-Lei n.º
597/73, de 7 de Novembro, pelo que esta autoridade não coloca objeção à realização do
projeto da Linha em estudo.
O Ministério da Defesa Nacional, mais concretamente o Gabinete do Chefe do Estado-Maior
General das Forças Armadas, informou que a área de estudo não se encontra abrangida por
qualquer infraestrutura de telecomunicações da responsabilidade deste Estado-Maior. Também
segundo o Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea, não existem interferências com
Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, não havendo por esta razão interferência no
funcionamento de equipamentos de feixes hertzianos da Força Aérea.
Segundo o Ministério da Administração Interna – Direcção Geral de Infra-estruturas e
Equipamentos foi dada a informação que o projeto não tem qualquer impacte no funcionamento
dos sistemas de telecomunicações da Autoridade Nacional de Proteção Civil.
•

Defesa Nacional


Servidões militares
Relativamente a servidões militares, refere-se que segundo a consulta efetuada ao Ministério
da Defesa Nacional – Estado Maior General das Forças Armadas e Estado Maior da Força
Aérea, não existem na área em estudo condicionamentos à implementação da linha de Muito
Alta Tensão.

•

Cartografia e Planeamento


Vértices Geodésicos
Os vértices geodésicos destinam-se a assinalar pontos cotados fundamentais para a
elaboração de cartografia e de levantamentos topográficos, sendo importante garantir
condições que protejam a sua visibilidade. Estes vértices, têm zonas de proteção que
abrangem uma área em redor do sinal, com um raio mínimo de 15 m, sendo a extensão da
zona de proteção determinada, caso a caso, em função da visibilidade que deve ser
assegurada ao sinal. Na área de servidão de um vértice geodésico, qualquer plantação ou
construção só será autorizada desde que não prejudique a sua visibilidade, devendo obedecer
ao disposto no Decreto-lei n.º 143/82 de 26 de Abril, com intervenção, quando necessário, do
Instituto Geográfico e Cadastral.
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Os Vértices Geodésicos deverão ser considerados como uma condicionante à definição do
Projeto de Execução da LMAT assegurando-se a distância mínima estabelecida na legislação,
de modo a não prejudicar a sua visibilidade.
No Desenho 2 do Anexo B encontram-se assinalados todos os vértices geodésicos existentes
na área de estudo: Eiras Velhas, Bouça Alta, Barbudo, Moinho Velho, Borrelho, Moinho Velho,
Sobral, S. Veríssimo, Fonte do Ido, Nora, Geraz e Bouça.
Na área de estudo destaca-se o vértice geodésico de Eiras Velhas, por se encontrar no centro
do Corredor Base próximo do km 2+000 (no entanto, numa zona em que o corredor está
alargado o que permite garantir a sua viabilidade face a esta condicionante), o vértice de Bouça
Alta situado no limite do Corredor Base perto do km 6+400, e o vértice de Geraz localizado no
limite da MN3, perto do km 37+500. Já fora da Alternativa 4, mas a menos de 100 metros da
mesma (km 21+000) situa-se o vértice de Barbudo.
Os Vértices Geodésicos deverão ser considerados como uma condicionante à definição do
projeto de execução da LMAT assegurando-se a distância mínima estabelecida em decreto de
modo a não prejudicar a sua visibilidade.
•

Outras condicionantes

Entre os km 20+000 e 21+000 do Corredor Base, no Troço 3, é parcialmente interferido um pequeno
espaço destinado a depósito de resíduos sólidos, de acordo com o PDM de Vila Verde e como
representado no Desenho. Contudo, atualmente a área em questão tem ocupação florestal não
estando mesmo feita qualquer referência nos elementos da revisão do PDM (em curso).

6.3.2 - Síntese Comparativa dos Corredores em Análise
O território da área de estudo encontra-se bastante condicionado, verificando-se, no entanto, que
apenas algumas das condicionantes que sobre ele incidem se afiguram como determinantes para a
seleção do melhor corredor, embora nem sempre seja possível estabelecer diferenciações claras,
tendo em conta a escala e as características da atual fase de análise de Grandes Condicionantes.
Assim, para os vários troços e alternativas em estudo, as principais conclusões são as seguintes:


Dada a elevada extensão das referidas manchas de RAN, não é possível evitar interferências
com esta condicionante nos primeiros 17 km, isto é, nos Troços 1 e 2, pelo que no Troço 2 as
Alternativas 1, 2, 3, são relativamente análogas ao Corredor Base no que respeita à extensão
de áreas atravessadas. No entanto, a Alternativa 2 (e a sua conjugação com a Alternativa 3),
desenvolve-se ao longo da várzea da ribeira do Tojal, entre os km 12+800 e 16+000, o que a
torna mais desfavorável. A partir do km 17, no Troço 3, é possível verificar alguma
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diferenciação entre as várias opções em estudo, verificando-se uma maior predominância de
solos classificados nas Alternativas 4 e 5 quando, sendo esta última claramente desfavorável
por se desenvolver ao longo da várzea aluvionar associada ao Rio Neiva, entre os km 23+200
a 26+000. No Troço 4, as alternativas com desenvolvimento mais a sul (que incluem a
Alternativa 6) são aquelas que interferem com mais áreas RAN.


No Troço 2, as Alternativas 2 e 3 interferem com áreas do Aproveitamento Hidroagrícola de
Sabariz-Cabanelas, sendo a Alternativa 3 mais desfavorável, em especial na zona mais a sul
do corredor, na envolvente do rio Homem.



Ainda no Troço 2, o Corredor Base é mais desfavorável por interferir com os limites de uma
área de salvaguarda de recursos minerais onde se insere uma pedreira ativa. A pedreira não é
afetada e o corredor foi alargado de modo a permitir uma passagem fora da área de
salvaguarda. No entanto as opções de implantação da linha dentro do corredor ficam mais
limitadas.



No que respeita à interferência com pontos de água utilizados para combate a incêndios, nos
Troços 2 e 3 não há distinção entre alternativas porque cada uma delas interfere com pontos
de água. No Troço 4, o Corredor Base e a Alternativa MN3 são menos favoráveis e,
consequentemente, as soluções que incluem estas alternativas são as mais desfavoráveis a
este nível.

6.4 - OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO
6.4.1 - Introdução. Metodologia
Dada a extensão da área de estudo, a abordagem da ocupação atual do solo tem um carácter
sobretudo descritivo, para melhor caracterização do território de implantação do projeto.
A identificação dos usos atuais do solo partiu em primeiro lugar da fotointerpretação dos
ortofotomapas da área em estudo, sendo complementada pelo trabalho de campo realizado em
Outubro de 2011 e Agosto de 2013. O cruzamento desta informação com a análise das cartas de
ordenamento dos PDM dos concelhos atravessados permitiu obter uma situação mais completa. Foi
igualmente analisada a cartografia militar da área abrangida pela área em estudo, à escala 1:25.000.
Como já se referiu, a linha em estudo pretende ligar a subestação de Pedralva à futura subestação de
“Vila Fria B”. Para tal, a definição dos corredores propostos, teve em consideração o máximo de
afastamento possível a zonas sensíveis, destacando-se as zonas habitacionais.
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6.4.2 - Análise da Área e Corredores em Estudo
A ocupação do solo na área em estudo encontra-se fortemente correlacionada com a topografia do
território, marcada pelos vales do rio Cávado e do rio Lima, sensivelmente paralelos e de orientação
geral nordeste - sudoeste, e pelas serranias graníticas que os separam. Nesta zona, os dois rios
distam um do outro cerca de 20 km, localizando-se o rio Cávado a norte da Subestação de Pedralva
e o rio Lima a norte da futura subestação de “Vila Fria B”.
Em consequência, área em estudo inicia-se a sul do rio Cávado, na subestação de Pedralva, e
desenvolve-se para noroeste transpondo o referido rio e a sua zona de influência – margens e
encostas sobre o rio -, passando entre as sedes dos concelhos de Amares e Vila Verde, localizadas
na margem norte do Cávado, numa zona com uma densidade populacional muito elevada e um
povoamento disperso e distribuído ao longo das vias rodoviárias que sulcam o território.
A norte das vilas de Amares e Vila Verde, a área em estudo inflete, adquirindo uma orientação geral
nascente – poente, que manterá até à subestação de “Vila Fria B”, passando a desenvolver-se nas
serranias que separam os vales dos rios Cávado e Lima. Nesta zona a densidade populacional,
embora relativamente elevada, é mais reduzida que no troço anterior, concentrando-se o povoamento
urbano ao longo das vias rodoviárias, em particular na envolvente da A3/IP1, que atravessa
perpendicularmente a área em estudo sensivelmente a meio.
Desta forma, a ocupação do solo nesta área apresenta um padrão intimamente correlacionado com a
orografia, verificando-se que o território se divide principalmente em duas zonas: a zona sudeste da
área em estudo, próxima do rio Cávado e de declives suaves, com grande ocupação agrícola e
humana e com muito poucos espaços livres para a passagem de uma infraestrutura com as
características da linha em análise; e o restante território, de encostas declivosas e orografia abrupta,
sulcado por linhas de água afluentes dos rios Cávado e Lima, sendo a sua ocupação atual constituída
principalmente por matos e área florestal nas zonas de maior cota e encostas mais declivosas, e por
aglomerados urbanos e respetivas áreas agrícolas envolventes, muitas vezes armadas em socalcos,
nas encostas mais suaves e várzeas das linhas de água.
A área em estudo é, pois, densamente povoada e apresenta características periurbanas, sendo uma
região tradicionalmente de cariz rural, com núcleos rurais concentrados onde os tradicionais solares
minhotos marcam forte presença. Nas últimas décadas tem verificado uma forte expansão urbana,
em particular na faixa nascente da área em estudo, pelo que a ocupação humana extravasou os
antigos núcleos rurais, verificando-se atualmente uma ocupação linear quase contínua que se
desenvolve ao longo das vias rodoviárias que sulcam o território.
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As áreas agrícolas, intercaladas na malha urbana referida, são a ocupação do solo dominante na
zona em estudo, com predomínio da pequena propriedade onde coexistem diversas culturas anuais e
permanentes, destacando-se as hortícolas, o pomar, o olival e a vinha. Subsistem algumas
propriedades de média dimensão, normalmente associadas a um dos solares que caracterizam a
zona, destacando-se algumas manchas de vinha de dimensão significativa. Nas zonas de cotas mais
altas ou declives mais abruptos, que marcam presença sobretudo na faixa central e poente da área
em estudo, a ocupação do solo é principalmente constituída por matos e área florestal de produção.
Refere-se que áreas significativas destas serranias arderam nos últimos anos, determinando grandes
zonas negras e nuas na paisagem.

Fotografia 1 – Mosaico Agro-florestal em socalcos,

Fotografia 2 – Ocupação agrícola, com culturas

característica das zonas de sopé (a nascente do

anuais e vinha, na zona próxima do rio Cávado

corredor base, km 2+500)

Como referido anteriormente, nas zonas de sopé ou de cumeada mais aplanada surgem pequenos
aglomerados urbanos ou habitações isoladas, sempre na proximidade dos eixos rodoviários que
atravessam a área em estudo e sempre associadas a áreas agrícolas, muitas vezes em socalcos.
Salienta-se a existência, na área em estudo, diversas unidades turísticas, com as tipologias de
Turismo de Habitação, Turismo Rural ou Casa de Campo, tirando partido da paisagem e dos solares
tradicionais que caracterizam a região.
Desta forma, a ocupação do solo na área em estudo traduz-se num mosaico urbano e agro-florestal
desorganizado e confuso, com maior ocupação humana e agrícola nas zonas de declives suaves e
maior ocupação florestal nas zonas de maior cota e declives abruptos. A densa ocupação humana no
território criou a principal condicionante à constituição de corredores, tendo-se procurado os locais
onde a densidade populacional é menor. Não obstante, todos os corredores analisados apresentam
algumas habitações e anexos agrícolas cuja interceção não é possível evitar completamente.
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Fotografia 3 – Ocupação do solo na área em estudo, sendo visível a área agrícola associada a um dos solares
minhotos na zona plana de menor cota, o sopé com ocupação habitacional e agrícola em socalco e as zonas de maior
cota, mais declivosas, com ocupação florestal e de matos. É igualmente visível a presença de linhas de alta tensão.

•

Troço 1

O Troço 1 integra a zona inicial do traçado, entre a subestação de Pedralva e o km 10+000,
sensivelmente, incluindo a transposição do rio Cávado, e apenas prevê a existência de um corredor
alternativo de 400 m, o Corredor Base, com alargamentos pontuais em zonas com maiores
condicionamentos ao desenvolvimento da linha em análise.
O Corredor Base inicia-se na Subestação de Pedralva, desenvolvendo-se, no seu troço inicial
contíguo à subestação numa zona onde predominam os matos rasteiros assim como diversas linhas
de alta tensão e respetivos postes.
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Fotografia 4 – Início do Corredor Base a partir da

Fotografia 5 – Lugar de Carvalho no limite do

Subestação de Pedralva

Corredor Base
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Após esta zona, sensivelmente entre os km 1+000 e 3+800, o corredor intercepta uma zona de
declives muito acentuados, em que a ocupação do solo é predominantemente constituída por áreas
florestais e matos rasteiros, em grande extensão ardidos recentemente. O corredor transpõe a EN103
cerca do km 2+800 a 2+900, não havendo ocupação humana lateral à via nesta zona. Assim, neste
troço apenas são de referir dois anexos agrícolas, um junto à EN103 e outro junto à EM591, ao km
3+300, sensivelmente. Referem-se ainda o Motel Bracancum (não licenciado pelo Turismo de
Portugal, IP) localizado fora do corredor mas na sua proximidade ao km 3+000, e uma pedreira de
exploração de granitos adjacente à EM591, no limite nordeste do corredor. Refere-se ainda a
presença do campo de jogos da povoação da Feiteira no limite nascente do corredor ao km 2+000.
A partir do km 3+800, sensivelmente, a orografia do terreno torna-se mais suave à aproximação do
rio Cávado e do sopé da encosta, a ocupação humana torna-se mais presente e o uso do solo
dominante passa a ser o agrícola, havendo nesta zona um predomínio das culturas anuais de
sequeiro e regadio, verificando-se também algumas propriedades com vinha ou em que os terrenos
anteriormente agrícolas se encontram invadidos por matos.
A ocupação humana apresenta, pois, uma densidade mais elevada neste troço do corredor,
verificando-se que ocorrem algumas edificações no corredor em análise, na sua maioria em
localização marginal a este, nomeadamente no lugar de Regadas, ao km 3+800, no lugar de Chãos,
ao km 4+200, nos lugares de Aldeia e Casais, aos km 4+800 a 5+000, no lugar de Montinho, ao km
5+180, e no lugar de Navarra, ao km 6+180. Refere-se que entre os km 3+800 e 5+200,
sensivelmente, devido aos condicionalismos relacionados com as edificações existentes, foi previsto
um alargamento do corredor, que atinge a largura de 715 m.
Ao km 7+000 o corredor transpõe o rio Cávado, estando igualmente previsto um alagamento do
corredor nesse local, atingindo uma largura máxima de cerca de 1000 m. Esse alargamento deveu-se
à existência de uma praia fluvial no limite poente do corredor, bem como à ocupação do solo na
margem norte do rio, onde se refere a existência das povoações de Ancêde e Além, respetivamente
aos km 7+200 e 7+550, do Solar das Bouças, uma propriedade vitivinícola, e de um empreendimento
de turismo de habitação, a ‘Casa de Amares’.
Após esta zona o corredor desenvolve-se em terrenos agrícolas e/ou florestais até à travessia da
EN205, ao km 9+200, em Carrazedo, junto à qual existe alguma ocupação habitacional lateral,
havendo igualmente uma propriedade agrícola com casa de habitação e estufas no limite poente do
corredor ao km 9+550, no final do Troço 1.
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Fotografia 6 – Habitações e terrenos agrícolas com estufas em Chãos, km 4+200 do Corredor Base - Troço 1

Fotografia 7 – Habitações e terrenos agrícolas em

Fotografia 8 – Rio Cávado e vinhas do Solar das

Montinho ao km 5+180 do Corredor base – Troço 1

Bouças, respetivamente ao km 7+000 e 7+500 do
Corredor base – Troço 1

•

Troço 2

O Troço 2 desenvolve-se entre as sedes dos concelhos de Amares e Vila Verde, numa zona com
uma densidade populacional muito elevada e um povoamento quase contínuo e distribuído ao longo
das vias rodoviárias, correspondendo ao troço compreendido entre os km 9+804 e16+852 do
Corredor Base.
Em consequência, neste troço o Corredor Base, não obstante implantar-se num mosaico agroflorestal, constituído por parcelas de reduzida dimensão ocupadas principalmente por culturas anuais
e/ou vinha, intercepta diversos eixos urbanizados ou habitações isoladas. Referem-se as seguintes
situações, na sua maioria em localização marginal ao corredor: eixos urbanos ao longo do CM122342 e da EN205-3, na periferia de Vila Meâ de Cima e de Baixo, entre os km 10+850 e 11+300; o bairro
de Bilouces na periferia de Fiscal entre os km 11+500 e 11+700, no limite nascente do corredor; duas
quintas aos km 12+220 e 12+410; entre os km 12+700 e 13+800 ocorrência de vários eixos urbanos
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inseridos no corredor, nos lugares de S. Bento e Cruzes; eixo urbano ao longo da EN308 ao km
14+000, em Lanhas, e diversa habitação ao longo de vias locais entre o km 14+000 e 14+700,
desenvolvendo-se igualmente um eixo urbano e industrial no limite nascente do corredor entre os km
14+500 e 15+300, acompanhando a EM531-3 em Veigas; eixo urbano ao longo do CM 1200, ao km
15+420, na periferia de Mouriz, referindo-se neste local a ‘Quinta das Marinhas’, um empreendimento
turístico no limite norte do corredor em análise; e habitações adjacentes à EN101 ao km 16+300, na
metade sul do corredor, bem como um espaço industrial entre os km 16+500 e 17+000, também no
limite sul do corredor.
Neste corredor refere-se a travessia do rio Homem, ao km 12+000, e da ribeira do Tojal, ao km
15+850, bem como a existência de uma pedreira de exploração de granitos ao km 15+000, a sul do
corredor e adjacente a este.
A Alternativa 1 constitui uma alternativa ao corredor base entre os km 11+000 e 13+500 visando
principalmente minimizar a interferência com as zonas habitacionais junto ao rio Homem,
nomeadamente na periferia de Fiscal. Esta Alternativa desenvolve-se assim a maior cota que o
Corredor Base, atravessando terrenos agrícolas até cerca do km 12+000, com presença de culturas
anuais e de vinha, frequentemente sob a forma de sebes nas extremas das parcelas ou da chamada
vinha do enforcado Entre os km 12+000 e 13+000, sensivelmente, o corredor implanta-se numa zona
de cumeada sobranceira ao rio Homem, ocupada com área florestal de produção, passando depois o
rio Homem cerca do km 13+000. Na margem norte do rio o corredor intercepta terrenos agrícolas, de
características semelhantes às descritas para o corredor base.
No respeitante a ocupação humana, referem-se o aglomerado de Sobrado, no limite sudeste do
corredor ao km 11+220, e a travessia da EN205-3 ao km 12+000, numa zona com menos ocupação
marginal que a zona transposta pelo corredor base. Refere-se ainda uma habitação de uma Quinta,
no lugar de S. Pedro, na margem norte do rio Homem, cerca do km 13+220.
A Alternativa 1 termina cerca do km 13+500 no Corredor Base.

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

65

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
ANTEPROJETO
VOLUME 5 - ESTUDO DAS GRANDES CONDICIONANTES
AMBIENTAIS - SELEÇÃO DO CORREDOR

Fotografia 9 – Ocupação do Solo na Alternativa 1,

Fotografia 10 – Ocupação do solo na margem norte

com ocupação agrícola e área florestal na cumeada

do rio Homem. Pormenor da vinha do enforcado,

sobre o rio Homem

característica desta região

A Alternativa 2, à semelhança da Alternativa 1, constitui uma alternativa ao corredor base e pretende
minimizar a interferência com as zonas habitacionais. Desenvolve-se entre os km 10+000 e 16+000
do corredor base, a poente deste, acompanhando, em grande extensão, a várzea da ribeira do Tojal.
No troço inicial, até à passagem do rio Homem ao km 12+365, a Alternativa 2 implanta-se num
mosaico agro-florestal em tudo semelhante ao descrito para os outros corredores. Destaca-se a
passagem de uma propriedade vitivinícola, sensivelmente, entre os km 10+300 e 11+000 em
propriedade associada ao Mosteiro de Rendufe (localizado a sul do limite do corredor ao km 11), e de
uma zona florestal de produção no cabeço sobre o rio, aproximadamente a partir do km 11+650 e até
ao rio. Nesta zona, as zonas habitacionais ocorrem ao longo da EN205-3 e do CM 1247, em
localizações marginais do corredor, e ao longo da EM 567-1, onde existe ocupação humana em toda
a largura do corredor.
Como já ficou dito, ao km 12+365 ocorre a travessia do rio Homem, verificando-se a existência de
uma praia fluvial neste rio, a praia da Malheira, na zona de confluência da ribeira do Tojal com o rio
Homem, exterior ao corredor mas a grande proximidade do mesmo. Na encosta norte do rio refere-se
igualmente a existência do Campo de Tiro pertencente ao Clube de Caça e Pesca de Vila Verde, no
limite poente do corredor. Refere-se ainda a existência de um empreendimento de turismo rural, a
‘Casa de Alvéolos’, a cerca de 400 m a poente do corredor.
Na zona a norte do rio Homem a Alternativa 2 acompanha, de forma geral, a várzea da ribeira do
Tojal, assumindo largura que varia entre os 400 e os 600 m, de forma a possibilitar a implantação da
linha de alta tensão fora do leito de cheia da ribeira do Tojal. Nesta zona a ocupação do solo
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predominante é constituída por culturas anuais de regadio na zona de várzea, e ocupação florestal
nas zonas de meia encosta.

Fotografia 11 – Praia da Malheira no rio Homem (km

Fotografia 12 – Várzea da ribeira do Tojal (km 13+000)

12+700)

Refere-se ainda a presença, aproximadamente ao km 13+000, de um campo de tiro que ocorre na
metade poente do corredor.

Fotografia 13 – Vale do Tojal com visibilidade para as redes do campo de tiro (km 13+000)

Os eixos urbanos existentes neste troço ocorrem principalmente na periferia do corredor, referindo-se
as seguintes situações: estrada entre Fundevila e Monte de Cima, ao km 13+570, ao longo da qual
ocorrem algumas habitações, assim como as instalações da “Quinta da Sara”, com ocupação
turística, junto ao limite nascente do corredor mas fora dele; a EN308 ao km 14+080, com um núcleo
habitacional na metade nascente do corredor; e alguma habitação e zona industrial limítrofe à EN101
ao km 16+000, na zona final a Alternativa, na zona de junção ao Corredor Base.
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A Alternativa 3 é a alternativa mais curta, com apenas 1,5 km de extensão, e tem como objetivo
articular o Corredor Base e a Alternativa 2, iniciando-se ao km 11+939 do Corredor Base, na zona da
travessia do rio Homem, e terminando na Alternativa 2 ao km 13+330 desta. Esta alternativa
desenvolve-se no vale do rio Homem e na zona de meia encosta sobre o rio, apresentando ocupação
agrícola apenas na várzea do rio Homem, e sendo na restante área a ocupação dominante a florestal.
Refere-se ainda, no final do corredor, no seu limite norte, a localização da “Quinta da Sara” de
ocupação turística. No que respeita a eixos urbanos, apenas há a referir a passagem do CM 1199-2,
e a existência de algumas habitações com localização marginal ao corredor.
•

Troço 3

O Troço 3, que corresponde ao troço do Corredor Base entre os km 17+000 e 26+000, insere-se na
zona poente do concelho de Vila Verde, onde predominam as serranias com declives muito mais
acentuados que no troço anterior. Em consequência, neste troço ocorrem zonas significativas com
ocupação atual constituída por floresta de produção ou matos, estando a ocupação humana e
agrícola associadas aos vales das linhas de água e às encostas menos declivosas.
O Corredor Base no Troço 3 implanta-se assim em área florestal em grande parte do seu traçado,
sendo as exceções as zonas, inicial e final deste corredor. Desta forma, no início do corredor, entre
os km 17+000 e 18+000, os declives são suaves e a ocupação do solo é agrícola, uma vez que
intercepta a zona envolvente do ribeiro de Silvares, afluente da ribeira do Tojal. Nesta zona há
alguma ocupação habitacional nos limites do Corredor Base, ocorrendo travessia da EM537 ao km
18+150, aproximadamente. A partir desse ponto os declives tornam-se muito acentuados,
predominando a área florestal bastante homogénea quase ao final do Troço 3. Entre os km 23+650 e
24+200 o Corredor Base transpõe o CM 1168-2 e a EN 308, ao longo das quais ocorrem algumas
habitações e terrenos agrícolas na periferia da povoação de Portela das Cabras.

Fotografia 14 – Ocupação do solo, predominantemente

Fotografia 15 – Área Agrícola na dependência de

florestal mas com algumas habitações dispersas, ao km

Portela das Cabras, junto à EN308, ao km 24+150 do

18+150 do Corredor Base.

Corredor Base.
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Após esta zona o Corredor Base intercepta terrenos florestais numa zona de encosta, até ao km
25+500, terminando na várzea do rio Neiva, em terrenos cuja ocupação atual é constituída por
culturas anuais de regadio.
A Alternativa 4 desenvolve-se a sul do Corredor Base, constituindo uma alternativa àquele entre o
início do troço 3, ao km 17+000, e o km 25+000.
Este corredor diverge do corredor base logo ao km 17+000, infletindo para sudoeste e
desenvolvendo-se numa zona declivosa e de cotas elevadas, cuja ocupação atual do solo é
constituída por área florestal no seu troço inicial, destacando-se neste troço a passagem do CM 1202
ao km 17+750, sem ocupação marginal dentro do corredor, e a passagem da EN 308 entre os km
19+500 e 19+800, bem como do cruzamento entre esta via e a EM 638, o CM 1187 e o CM 1188.
Nesta zona ocorre alguma habitação dispersa, bem como Igreja dos Esqueiros e uma empresa de
comércio de automóveis.

Fotografia 16 – Igreja dos Esqueiros, ao km 19+500 da Alternativa 4, junto à EN308

Após esta zona a Alternativa 4 desenvolve-se em terrenos Florestais até ao km 22+000, destacandose apenas o aglomerado de Palmás, no limite norte do corredor, ao km 20+600.
A partir do km 22+000 há uma alteração abrupta da orografia, uma vez que o corredor da Alternativa
4 intercepta a várzea da ribeira do Rojão e de alguns dos seus afluentes, condicionando uma
alteração significativa na tipologia do uso do solo. Assim, entre os km 22+000 e 23+150 a ocupação
do solo dominante é constituída por áreas agrícolas anuais de regadio, havendo diversos eixos
urbanos transversais ao corredor com uma densidade populacional relativamente elevada,
nomeadamente ao longo do CM 1184, ao km 22+000, ao longo da EM 539 ao km 22+750 e de mais
duas vias urbanas entre aquelas duas estradas, na periferia das povoações de Carreiras (S. Miguel) e
de Carreiras (S. Tiago).
Entre os km 23+150 e 25+000 o corredor passa numa zona de encosta, com ocupação florestal
intercalada com estreitas faixas de ocupação agrícola nas zonas sulcadas por linhas de água. Ao
km 25+000 o corredor cruza a EM 540 e o seu cruzamento com o CM 1153, numa zona com algumas
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habitações marginais às duas vias. A Alternativa 4 termina ao km 26+000, numa zona com ocupação
florestal.
A Alternativa 5, tal como a Alternativa 4, constitui uma alternativa ao corredor Base no Troço 3,
desenvolvendo-se entre o km 22+000 e o km 26+000 do Corredor Base. Entre os km 22+000 e
23+500, sensivelmente, este corredor alternativo desenvolve-se a meia encosta, em zonas de
ocupação predominantemente florestal, destacando-se uma faixa de ocupação agrícola em socalcos
entre os km 22+500 e 23+000, associada a um afluente do rio Neiva, com presença de algumas
habitações isoladas associadas à exploração destas áreas agrícolas.
A partir do km 23+500 o corredor da Alternativa 5 desenvolve-se ao longo do vale do rio Neiva,
verificando-se nesta faixa uma ocupação do solo constituída por culturas agrícolas de regadio. No
que respeita à ocupação humana, verifica-se que no geral ela se desenvolve nas encostas que
marginam a várzea, pelo que se localizam maioritariamente nas zonas marginais do corredor.
Destacam-se no entanto a EN 308 ao km 24+300, e a EN 201, ao km 26+000, no final do corredor da
Alternativa 5, ao longo das quais a ocupação humana se apresenta mais densa.

Fotografia 17 – Ocupação do Solo na várzea do rio Neiva, junto à EN101 (km 26+000 do Corredor Base e da
Alternativa 5)

•

Troço 4

O Troço 4 corresponde ao troço do Corredor Base compreendido entre os km 26+252, podendo ir até
uma extensão de entre cerca de 28+300 a 43+500, consoante o corredor escolhido e a localização
prevista para a subestação de “Vila Fria B”.
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Este troço inicia-se na várzea do rio Neiva e do seu afluente, o ribeiro de Milhãos, no cruzamento da
EN 101 e da EN 308, verificando-se alguma habitação marginal a estas vias e localizada nos limites
do corredor.
No início do troço são criadas duas alternativas de corredor, o Corredor Base, com orientação para
noroeste, e a Alternativa 6, com orientação para sudoeste.
O Corredor Base segue mais na zona de serrania que separa as bacias dos rios Cávado e Lima.
Ao km 27+500 o corredor cruza a A3, desenvolvendo-se depois, ao longo de todo o traçado e até ao
final, por terrenos florestais ou de matos localizados numa zona de cumeada.

Fotografia 18 – Ocupação do solo nas várzeas do rio

Fotografia 19 – Áreas florestais características do Troço 4

Neiva e ribeiro do Milhãos, no início do Troço 4

Ao km 31+200 o corredor abarca um campo de futebol em terra batida abandonado já ocupado por
matos rasteiros e ao km 31+800 é intercetada a EN306.
Ao km 32+150, na zona norte do corredor salienta-se ainda a presença da Capela da Sra. da Boa
Nova.
A Alternativa 6, seguindo mais por sul e mais perto de zonas de várzea apresenta um caráter mais
humanizado, com grande parte dominado por mosaico agrícola com algumas áreas urbanas.
Nos primeiros 2 km deste troço, o corredor segue a várzea do rio Neiva, com ocupação
predominantemente agrícola.
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Fotografia 20 – Vista da várzea do rio Neiva, na área atravessada pela Alternativa 6

Ao km 28+000, o corredor cruza a A3, passando a desenvolver-se no concelho de Ponte de Lima.
Aproximadamente entre os km 29+000 e 31+000 o corredor desenvolve-se numa zona de encosta,
com orografia mais acidentada e ocupação floresta. Aproximadamente entre o km 31+000 e o km
32+000 o corredor abrange uma zona com maior componente urbana, associada ao desenvolvimento
da EN306, com orientação norte-sul e que cruza o corredor ao km 31+300. Esta maior ocupação
urbana foi o que motivou o alargamento do corredor no local, permitindo viabilizar o corredor, ainda
que muito condicionado.
A partir do km 32+500 o corredor volta a desenvolver-se em área mais florestal, onde se prevê a
localização A para a subestação de “Vila Fria B”. Caso se opte pela hipótese B para a subestação, a
Alternativa 6 prossegue para poente.
Ao longo deste corredor o carater do território volta a ser maioritariamente florestal, apenas pontuado
por pequenas zonas urbanas nas imediações dos principais eixos viários e várzeas agrícolas na
envolvente das linhas de água, nomeadamente, uma área urbana ao km 34+100, ao qual se segue
na metade norte do corredor uma área agrícola associada à ribeira de Nevoinho e a um seu afluente.
Ao km 36+000 volta a haver alguma ocupação urbana, junto à EN204. A partir do km 36+100 deste
corredor a ocupação é florestal.
A Alternativa 7desenvolve-se quase na sua totalidade em áreas de matos ou áreas florestais.
Apenas se salienta a presença de uma pequena quinta isolada ao km 35+275 e de zona com
algumas edificações junto à EN204, ao km 35+900.
A Alternativa MN 1 permite ligar a Alternativa a 6 ao corredor base e à hipótese C para a subestação
e desenvolve-se praticamente na sua totalidade e área florestal, apenas dividida por um pequeno
troço de carater agrícola no vale de um afluente do rio Neiva, intercetado ao km 30+816.
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A Alternativa MN2 inflete do corredor Base para sul, permitindo a ligação à localização A para a
subestação. Neste troço, de carater maioritariamente florestal, Refere-se a capela da Sra. da
Conceição ao km 32+900.

Figura 6 – Igreja da Sra. da Conceição ao
km 32+900 do corredor MN2

O corredor é maioritariamente florestal ou composto por zonas de matos com pouca vegetação,
desenvolvendo-se em zona de cumeada, de orografia acentuada e marcada unicamente pelo
atravessamento de um vale, ao km 35+000, com uma pequena faixa de área agrícola.
O corredor da Alternativa MN3 permite a ligação por norte, do Corredor Base à hipótese B para
localização da subestação. À semelhança de grande parte dos restantes corredores analisados neste
troço, o carater do solo é essencialmente composto por áreas florestais e de matos. Este situação
deriva essencialmente da orografia bastante acentuada que aqui se verifica. Neste corredor apenas
se destaca, entre o km 34+500 e 35+500 uma zona mais humanizada pela presença da EN206, com
diversas edificações envolvidas por uma várzea agrícola associada à rib.ª de Pontido, um afluente da
margem esquerda do rio Lima. Do km 36+000 até ao final do corredor este desenvolve-se em área
florestal, em grande parte numa zona ardida nos últimos anos.

Fotografia 21 – Vista da área atravessada pelo Troço 4, sendo visíveis as vastas áreas florestais, apenas
interrompidas nas várzeas das linhas de água, onde se concentram as zonas agrícolas e o povoamento humano

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

73

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
ANTEPROJETO
VOLUME 5 - ESTUDO DAS GRANDES CONDICIONANTES
AMBIENTAIS - SELEÇÃO DO CORREDOR

6.4.3 - Síntese Comparativa dos Corredores em Estudo
Todos os corredores em análise apresentam ocupação humana, com presença de edificado afeto
maioritariamente à habitação e à atividade agrícola, e que constitui a maior condicionante à
passagem da linha em análise na área em estudo.
Os Troços 1 e 2 atravessam as áreas de maior densidade urbana, verificando-se que o Troço 1 não
apresenta alternativas ao Corredor Base, tendo-se em contrapartida previsto um alargamento pontual
do Corredor Base nos locais onde se verificava maior interferência com ocupação habitacional.
No que respeita ao Troço 2, o Corredor Base ainda que viável do ponto de vista da ocupação do solo,
encontra-se bastante condicionado pelas zonas habitacionais e de edificado disperso, em especial,
aos km 10+850, 12+700 a 13+300 e 13+850 a 14+500, pelo que se verifica que a conjugação de
Alternativas mais favorável do ponto de vista da ocupação do solo é a composta pelo Corredor Base
+ Alternativa 3 + Alternativa 2, especialmente se a linha se desenvolver na Alternativa 3, na zona de
componente mais florestal, evitando interferências mais significativas com o vale agrícola do rio
Homem.
O Troço 3 apresenta uma densidade populacional inferior aos Troços 1 e 2, mas ainda relativamente
elevada. Da análise efetuada, considera-se que a hipótese que minimiza a proximidade a habitações
e a afetação de áreas agrícolas é a constituída pelo Corredor Base.
O Troço 4 localiza-se em zonas com menor ocupação humana, implantando-se maioritariamente em
áreas florestais, em especial nos corredores com desenvolvimento mais a norte. Assim, as
alternativas mais favoráveis neste troço são as seguintes:


Hipótese A: Corredor Base + Alternativa MN2



Hipótese B: Corredor Base + Alternativa 7 + Alternativa MN3



Hipótese C: Corredor Base

6.5 - COMPONENTE SOCIAL
Procede-se, neste ponto, em complemento dos capítulos anteriores, a uma análise das principais
ocorrências que, não derivando de disposições estabelecidas em instrumentos de gestão territorial,
nem resultando de restrições ou servidões de utilidade pública, configuram situações que, do ponto
de vista social, em sentido amplo (socioeconómico, socio-territorial e sociocultural), podem
condicionar o desenvolvimento da LMAT.
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•

Espaços urbanos e industriais

Tendo em conta a escala de análise e os objetivos da atual fase de identificação de grandes
condicionamentos ao desenvolvimento dos corredores, considera-se que a análise dos Espaços
Urbanos e Urbanizáveis, Espaços Industrias e Espaços de Indústria Extrativa, a que se procedeu no
capítulo referente ao Ordenamento do Território e Condicionantes, é suficiente, pelo que não se
efetua aqui nenhum desenvolvimento complementar.
•

Áreas agrícolas

A importância da atividade agrícola na região do Minho é conhecida, não apenas ao nível da
formação dos rendimentos familiares, mas também no que respeita à excelência de alguns produtos
entre os quais o vinho verde.
A área de estudo insere-se na região “Minho” para produção de vinhos com Indicação Geográfica
Protegida.
Entre as sub-regiões reconhecidas pela Portaria n.º 28/2001, de 16 de Janeiro, conta-se a SubRegião Lima, na qual se inserem os concelhos de Viana do Castelo e Ponte de Lima, para produção
de Vinhos DOP “vinho Verde – Lima”, e a Sub-Região Cávado, para produção de Vinhos DOP “Vinho
Verde – Cávado”, na qual se inserem os concelhos de Amares, Braga e Vila Verde.
A estrutura da propriedade caracteriza-se pela predominância de explorações de pequena dimensão
(3 a 4 hectares) e com algum grau de parcelamento (2,2 a 5,5 blocos por exploração) sobretudo em
Vila Verde e Ponte de Lima.
Os sistemas culturais assentam, em grande medida na produção vitivinícola e na produção animal
(bovinos, ovinos, suínos, caprinos, aves), sendo, portanto, a vinha a principal cultura permanente e as
culturas forrageiras as principais culturas temporárias.
Entre as culturas temporárias destacam-se ainda, os cereais para grão, sobretudo milho, e os prados
temporários e, em menor área, as leguminosas para grão, a batata e as hortícolas. Nas culturas
permanentes, há ainda a referir, o olival, os citrinos e os frutos frescos.
Para além do Aproveitamento Hidroagrícola de Sabariz-Cabanelas (AHSC), interferido no Bloco de
Sabariz (extremo norte do AHSC), existem diversos pequenos regadios tradicionais, beneficiando
parcelas de muito pequena dimensão. Nestes pequenos regadios, a água provém de linhas de água,
furos ou minas, sendo a rega efetuada por gravidade, por sulcos, faixas, regos ou lima.
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Os espaços agrícolas ordenados têm também grande importância paisagística, a qual assume ainda
mais relevância num território com uma estrutura de povoamento difuso, como acontece na área de
estudo.
Estes aspetos, juntamente com o interessante património edificado de diversas quintas, onde
pontificam os tradicionais solares minhotos, constituem também fatores de atração para o
desenvolvimento de turismo rural ou agroturismo, em diversas explorações.
Este conjunto de fatores confere, portanto, efetiva sensibilidade a estes espaços, relativamente à
passagem de uma LMAT, sensibilidade essa que, não sendo comparável à atribuível aos espaços
urbanos, não pode nem deve deixar de ser tida em consideração na seleção de corredores e
planificação da futura Linha.

6.5.1 - Síntese Comparativa dos Corredores em Análise
O Troço 1 apresenta forte ocupação agrícola entre os km 3+800 e 6+100, e entre os km 7+000 e
10+000. Neste último troço, já na margem norte do Cávado, o Corredor Base interfere com uma área
de regadio tradicional, na zona de Ancêde (Amares), entre os km 7+000 e 7+500. Entre os km 8+000
e 10+000 as áreas agrícolas coincidem quase totalmente com solos de Reserva Agrícola Nacional
(RAN). Ao longo do Troço 1 predominam as culturas anuais de regadio e sequeiro, e a vinha.
No Troço 2 as culturas predominantes continuam a ser o milho, os prados temporários, as hortícolas,
a batata, os pomares, e forte presença de vinha. A presença de áreas agrícolas é quase contínua, ao
longo da Alternativa 2, sobretudo a partir do km 13+000, em que o corredor se desenvolve ao longo a
ribeira do Tojal. Neste trecho, grande parte das áreas agrícolas coincidem com solos de RAN. O
Bloco de Sabariz, situado no extremo norte da área beneficiada pelo Aproveitamento Hidroagrícola de
Sabariz-Cabanelas, situa-se ao longo do corredor, entre os km 12+700 e 13+800. Este Bloco é
também interferido pela Alternativa 3. O Corredor Base e a Alternativa 1, embora menos
condicionadas a este nível, atravessam também significativas áreas agrícolas, com solos de RAN,
sendo a Alternativa 1 a mais favorável.
No Troço 3 a presença de áreas agrícolas é muito menos significativa, sobretudo nos trechos que se
desenvolvem a cotas mais elevadas, em zonas de orografia mais movimentada. Predominam as
culturas temporárias, sendo reduzida a presença de vinha. Ainda assim, no início do Troço, o
Corredor Base atravessa uma área agrícola, em solos de RAN, entre os km 16+200 e 18+000, parte
da qual beneficiada por regadio tradicional, na zona de Mós (Vila Verde). A Alternativa 4 atravessa
também algumas áreas agrícolas, com solos de RAN, entre os km 22+000 e 23+100. A Alternativa 5
é, porém, a mais desfavorável neste Troço, ao desenvolver-se sobre áreas agrícolas em solos de
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RAN e parcialmente beneficiada por regadio tradicional (zona de Rio Mau/Goães, Vila Verde), entre
os km 23+300 e 26+000.
No quilómetro inicial do Troço 4, voltam a ocorrer boas manchas de vinha, tanto no Corredor Base
como, sobretudo, na Alternativa 6. No Subtroço 4C, a Alternativa 6 é claramente mais desfavorável,
uma vez que atravessa áreas agrícolas de forma quase contínua até ao km 29+000, incluindo uma
pequena área beneficiada por regadio tradicional.
Nos Subtroços 4A e 4B, a presença de áreas agrícolas é menos significativa, sendo a Alternativa 6
sempre a mais penalizadora, uma vez que se desenvolve a cotas mais baixas.
Na 2ª Fase do EIA deverá haver um especial cuidado na definição do traçado da linha e na escolha
dos locais de implantação dos apoios, de modo a condicionar o menos possível a utilização agrícola
dos solos.
•

Turismo, áreas de lazer e desporto, espaços de importância devocional

No troço 1, km 7+000, uma praia fluvial no rio Cávado, situa-se dentro do corredor, perto do limite
poente.
No troço 2, a Alternativa 2 interfere, ao km 13+000/13+300, com um campo de tiro aos pratos,
pertencente ao Clube de Caça e Pesca de Vila Verde, verificando-se que, segundo a Câmara
Municipal de Vila Verde, o Clube tem a intenção de ampliar o campo de tiro, com uma porta a Norte
das atuais três.
Também no Troço 2 e na mesma zona do corredor, junto ao limite da Alternativa 2, próximo do km
12+500, localiza-se a Praia Fluvial da Malheira, na margem do Rio Homem, para a qual o Município
de Vila Verde tem um projeto de requalificação. Todo este espaço, que vai do campo de tiro até à
praia fluvial, está classificado no PDM de Vila Verde como Espaço de Equipamento. Trata-se,
portanto de uma faixa muito condicionada que penaliza a Alternativa 2.
Apesar da identificação destes equipamentos, é possível delinear o traçado da linha dentro das várias
alternativas de corredor sem interferir com estas áreas.
Na área em estudo existem vários empreendimentos turísticos classificados pelo Turismo de Portugal
(Desenho 2), indicados no quadro seguinte:
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Quadro 8 – Empreendimentos turísticos classificados na área de estudo
Designação
Casa do Paço de São Mamede
Casa de Lajes
Casa de Amares

Tipologia
Turismo rural

Concelho
Braga

Turismo de habitação

Braga

Turismo de habitação
Agroturismo

Amares
Amares

Turismo rural

Vila Verde

Agroturismo

Vila Verde

Casa de campo

Vila Verde

Agroturismo

Vila Verde

Turismo de habitação

Ponte de Lima

Agroturismo

Ponte de Lima

Turismo de habitação

Ponte de Lima

Quinta de Vale do Homem
Casa de Alvéolos
Quinta da Sara
Quinta das Marinhas
Quinta de Cachopães
Casa do Baganheiro
Casa de Mormeiral
Casa das Torres

Localização
A 1100 metros do Corredor Base ao
km 1+500
A 1800 metros do Corredor Base ao
km 4+000
No Corredor Base ao km 7+200
A 1400 metros do Corredor Base ao
km 9+000 e a 650 metros da
Alternativa 2, ao km 11+100
A 1100 metros da Alternativa 2 ao
km 12+100
Na Alternativa 2, ao km ao km
13+500 e na Alternativa 3, ao km
13+400
No Corredor Base, ao km 15+800
A 1500 metros da Alternativa 4 ao
km 21+500
A 1300 metros do Corredor Base ao
km 29+000 e a 1300 metros da
subestação C
A 900 metros do Corredor Base ao
km 32+000
A 1000 metros da Alternativa MN3,
ao km ao km 35+000

A definição de corredores procurou o maior afastamento dos empreendimentos turísticos citados,
procurando que os mesmos ficassem fora dos corredores. Ainda assim, não foi possível evitar que
algumas interferências, designadamente, a Casa de Amares, situada ao centro do Corredor Base
(Troço1, km 7+200) e a Quinta das Marinhas, situada no limite do mesmo corredor ao km 15+800,
Troço 2 e a Quinta da Sara, no limite da Alternativa 2 e Alternativa 3, ao km 13+500.
De qualquer modo é possível desenvolver a linha sem interferência com estes empreendimentos,
estando estes maioritariamente no limite do corredor à exceção da Casa de Amares que ocorre numa
zona onde o corredor foi alargado, permitindo o desenvolvimento da linha a nascente ou a poente
deste empreendimento.
Importa, ainda ter em conta os seguintes aspetos:


Troço 1 - Ao km 6+200, a Igreja Matriz de Navarra situa-se dentro do corredor, no limite
poente;



Troço 2 – O mosteiro de Santo André de Rendufe situa-se fora do corredor, mas junto ao
limite, ao km 11+050 da Alternativa 2 e com uma área vedada associada, ocupada por vinha,
que integra a totalidade da largura do corredor;
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Troço 2 – Igreja e cemitério de Sabariz, no limite dos corredores das Alternativas 2 e 3, ao km
13+200;



Troço 2 – Capela de S. Geraldo na faixa sul do Corredor Base, ao km 13+800;



Troço 3 – Igreja e cemitério de Esqueiros dentro da faixa sul corredor da Alternativa 4, ao km
19+500;



Troço 3 – Cemitério de Goães, no centro do corredor da Alternativa 5, ao km 24+250; perto do
mesmo local, na faixa norte do corredor situa-se um campo de futebol;



Troço 4 – Capela do Sardoal, no centro do corredor da Alternativa 6, ao km 28+200;



Troço 4 – Capela e cemitério de Calvelos no limite do corredor da Alternativa 6, ao km 29+000,
lado sul.

Em termos comparativos pode concluir-se que, no Troço 2, a Alternativa 2 (campo de tiro, praia
fluvial, proximidade a Mosteiro e Igreja) é a mais penalizadora, até ao km 13+000/13+500. No Troço
3, a Alternativa 5 é a mais condicionada, com a presença de um cemitério no centro do corredor e um
campo de futebol a norte do mesmo local. No Troço 4, as soluções que integram a Alternativa 6 são
as mais penalizadoras.
Na fase de definição do traçado da linha deverá procurar-se o maior afastamento possível da Linha,
relativamente a todos os espaços referidos neste subcapítulo.

6.6 - AMBIENTE SONORO
6.6.1 - Âmbito e Objetivos do Estudo
O presente capítulo tem por objetivo apresentar os resultados de uma análise macroscópica dos
efeitos no ambiente sonoro, decorrentes da implementação da Linha de muito alta tensão (LMAT)
entre Pedralva e Vila Fria, a 400 kV, nas várias Alternativas de corredores previstos que permitem
fazer esta ligação da subestação de Pedralva às três localizações possíveis (A, B e C) para a
Subestação de “Vila Fria B”.
Pretende-se definir e estabelecer condicionantes relativamente a potenciais perturbações no
ambiente sonoro que possam servir de base a tomadas de decisão para a seleção dos corredores
com término nas três localizações em análise. Como tal, importa estudar as características do
ambiente sonoro existente bem como a grandeza dos campos sonoros radiados pela Linha em
condições normais de funcionamento.
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6.6.2 - Zona de Atravessamento
Para implantação da linha prevê-se um Corredor Base, com as seguintes alternativas:


Alternativa 1 a Este do Corredor Base entre o km 10+792 e o km 13+609;



Alternativa 2 a Oeste do Corredor Base entre o km 9+804 e o km 16+496;



Alternativa 3 a Oeste do Corredor Base entre o km 11+939 e o km 13+330 do da Alternativa 2;



Alternativa 4 a Sul do Corredor Base entre o km 16+852 e o km 24+685;



Alternativa 5 a Norte do Corredor Base entre o km 21+508 e o km 26+252;



Alternativa 6 a Sul do Corredor Base, totalmente divergente do Corredor Base, entre o km
26+252 e cerca do km 36+904 da Alternativa MN3;



Alternativa 7 a Sul do Corredor Base, entre o km 32+347 e o km 36+976 da Alternativa MN3.

Para além destas alternativas estão projetados outros 3 novos corredores, em análise paralela pelo
desenvolvimento do estudo de uma outra linha (Linha Minho Norte) designados aqui por:


Alternativa MN 1 desenvolvendo-se entre o km 29+320 da Alternativa 6 até à Subestação C;



Alternativa MN 2 desenvolvendo-se entre o km 32+347 do Corredor Base até à Subestação A;



Alternativa MN 3 desenvolvendo-se a partir do km 34+050 do Corredor Base até à Subestação B.

Os corredores atravessam zonas rurais ou florestais intercaladas com zonas com muito baixa a
média densidade populacional.
Pela análise da (i) imagem satélite e das (ii) visitas técnicas ao local, identificaram-se como alvo de
eventuais impactes negativos no ambiente sonoro local, os usos do solo com sensibilidade ao ruído
pertencentes aos seguintes núcleos habitacionais:
Quadro 9 – Recetores identificados dentro dos corredores em estudo
Troço

Solução

1

Corredor Base
Corredor Base

2

Corredor Base + Alternativa 1 +
Corredor Base
Alternativa 2
Corredor Base + Alternativa 3 +
Alternativa 2
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Recetores sensíveis/ Aglomerados
Eiras, Regadas, Chãos, Sta Lucrécia de Algeriz, Padrão, Barrio, Nogueiro,
Ancêde, Pombal, Carrazedo e Feira Velha, Faia
Travasselas, Outeiro, Quinteiro, S. Bento das Pedras, Cruzes e Lanhas,
Vilar, Figueirinha, Souto, Veiga, Mouriz, Portela
Travasselas, Outeiro, Quinteiro, Sobrado, Paços e Fiscal, Cruzes e
Lanhas, Vilar, Figueirinha, Souto, Veiga, Mouriz, Portela
Vila Meã de Cima e Carcavelos, Rendufe e Bico, Cova e Castanheira,
Igreja, Agrelo, Arinho, Paços e Bouça, Portela
Travasselas, Outeiro, Quinteiro, S. Isidro e Mato, Igreja, Agrelo, Arinho,
Paços e Bouça, Portela
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Quadro 9 – Recetores identificados dentro dos corredores em estudo
Troço

Solução
Corredor Base
Alternativa 4

3

Corredor Base + Alternativa 5
Corredor Base + Alternativa MN2
Alternativa 6
Corredor Base + Alternativa MN3
Corredor Base + Alternativa 7+
Alternativa MN3

4A

4B

Alternativa 6

Recetores sensíveis/ Aglomerados
Fonte, Casalvo, Penedos da Portela, Rismos, Monte Furado e Corvos
Esqueiros e Revenda, Palmás, Vila Chã e Sra. da Consolação, Breia,
Outeiro, Quintães, Monte, Monte Furado e Corvos
Fonte, Casalvo, Silva, Borrainho, Ribª de Penela, Ângulo Quarenta,
Lagoeira e Ribeira, Monte Furado e Corvos
Quinta da Codeçosa, Calvelo, Martim, Vila Franca, Sandim
Boco, Porca, Barrio
S. João
Quinta da Codeçosa, Calvelo, Martim, Vila Franca, Sandim, Vilar de Rei,
Fojo, Eido Velho, Carreira de Agra

Corredor Base + Alternativa MN2 +
Alternativa 6
Corredor Base
Alternativa 6+ Alternativa MN1

4C

Vilar de Rei, Fojo, Eido Velho, Carreira de Agra
Quinta da Codeçosa, Calvelo, Martim

6.6.3 - Caracterização Acústica da Zona
Através de visitas técnicas às zonas envolventes dos corredores e de realização de medições
acústicas em Outubro de 2011 foi possível efetuar uma apreciação global do ambiente sonoro da
zona de implantação da Linha Elétrica em estudo.
A escolha dos locais para a realização das medições acústicas tiveram em conta a presença de usos
do solo com sensibilidade ao ruído situados dentro ou na imediata proximidade dos corredores
projetados. Os locais encontrados exibiam ocupação residencial.
Foram utilizados equipamentos de medida homologados e verificados pelo Laboratório Primário de
Metrologia Acústica. Foram seguidas as disposições constantes das normas aplicáveis,
nomeadamente a NP ISO 1996-2.
Foram efetuados registos dos valores do nível sonoro contínuo equivalente, LAeq, tendo sido
recolhidas várias amostras de sinal sonoro durante a vigência dos períodos regulamentares, diurno
(entre as 7h00 e as 20h00), entardecer (entre as 20h00 e as 23h00) e noturno (entre as 23h00 e as
07h00). Os valores registados para o nível sonoro contínuo equivalente do ruído ambiente, LAeq,
conduziram aos valores dos indicadores de ruído ambiente:


Ld (LAeq no período diurno, das 07h00 às 20h00),



Le (LAeq no período entardecer, das 20h00 às 23h00),



Ln (LAeq no período noturno, das 23h00 às 07h00).
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A partir dos valores dos indicadores de ruído, foi, ainda, calculado o valor do indicador de ruído
diurno-entardecer-noturno Lden, associado ao incómodo geral de acordo com a fórmula constante da
alínea j) do artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro:
d
1 ⎡
10
×
+ 3 × 10
13
10
⎢
24 ⎣⎢

L

Lden = 10 × log

Le + 5
10

+ 8 × 10

Ln +10
10

⎤
⎥
⎦⎥

O quadro seguinte resume as observações e resultados das medições acústicas efetuadas.
Foram encontradas três tipologias de locais: (i) locais muito sossegados afastados de vias de tráfego,
(ii) locais sossegados em relativa proximidade de vias de tráfego rodoviário, e (iii) locais situados na
imediata proximidade de vias de tráfego rodoviário.
Pelas características típicas da ocupação de solo da região, os locais de tipo (iii) são raros. Estes
locais exibem valores típicos para os níveis sonoros da ordem de grandeza de 65 dB(A) durante o dia
e da ordem de grandeza de 53 dB(A) durante a noite. Os valores de Lden são da ordem de grandeza
de 65 dB(A).
Os outros dois tipos de locais exibem ambientes sonoros ou muito sossegados, com níveis sonoros
muito baixos, não atingindo os 45 dB(A) no período noturno, ou relativamente sossegados com níveis
sonoros da ordem dos 45 dB(A) ou marginalmente acima.
São estes locais que potencialmente podem ver o seu ambiente sonoro perturbado pelas emissões
sonoras da LMAT em estudo.
Quadro 10 – Síntese das observações e resultados das medições acústicas efetuadas
Local

Casa de habitação com 2
Local 1
Latitude:
41°40'43.66"N
e Longitude:
8°39'47.80"W
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Fontes Sonoras

Tráfego rodoviário
(PD e PE)

pisos
Na zona de implantação
da Localização B da
Subestação
(Zona final da Alternativa
MN 3)

Índices Sonoros
[dB(A)]

Tráfego aéreo (PE)
Naturais

Ld = 43,0
Le = 38,0
Ln = 34,0
Lden = 43,4

Atividades humanas
(PD)
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Quadro 10 – Síntese das observações e resultados das medições acústicas efetuadas
Local

Local 2
Latitude:
41°40'52.03"N
e Longitude:
8°29'46.03"W

Local 3
Latitude:
41°39'33.06"N
e Longitude:
8°29'10.24"W

Local 4
Latitude:
41°40'59.30"N
e Longitude:
8°26'34.49"W

Local 5
Latitude:
41°39'9.63"N
e Longitude:
8°23'52.70"W

Casa de habitação com 2
pisos
Entre o km 23 e o km 24
da Alternativa 5 e na
proximidade do km
23+000 do Corredor
Base

Casa de habitação com 2
pisos
Entre o km 22 e o km 23
da Alternativa 4

Casa de habitação com 2
pisos
Entre o km 18 e o km 19
do Corredor Base

Tráfego rodoviário
(PD e PE)
Atividades humanas
(PD)

Índices Sonoros
[dB(A)]

Ld = 48,0
Le = 44,0
Ln = 33,0
Lden = 47,1

Naturais

Tráfego rodoviário
Atividades humanas
(PD)

Ld = 62,0
Le = 59,0
Ln = 49,0
Lden = 61,6

Naturais

Tráfego rodoviário
local (PD e PE)
Atividades humanas
(PD)

Ld = 44,0
Le = 34,0
Ln = 34,0
Lden = 43,6

Naturais

Casa de habitação com 2

Naturais

pisos
Cerca do km 12 do
Corredor Base
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Ld = 33,0
Le = 39,0
Ln = 32,0
Lden = 39,8
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Quadro 10 – Síntese das observações e resultados das medições acústicas efetuadas
Local

Local 6

Casa de habitação com 1

Latitude:
41°38'22.54"N
e Longitude:
8°24'16.98"W

Local 7

piso
Entre cerca do km 10 e o
km 11 da Alternativa 2

Casa de habitação com 1

Latitude:
41°35'58.11"N
e Longitude:
8°22'17.23"W

piso
Cerca do km 5 do
Corredor Base

Fontes Sonoras

Tráfego rodoviário
longínquo
Naturais

Tráfego rodoviário
Naturais

Índices Sonoros
[dB(A)]

Ld = 38,0
Le = 40,0
Ln = 39,0
Lden = 45,3

Ld = 65,0
Le = 64,0
Ln = 53,0
Lden = 65,3

Naturais

Local 8

Casa de habitação com 1

Latitude:
41°35'42.77"N
e Longitude:
8°22'5.20"W

Tráfego rodoviário
longínquo

piso
Entre cerca do km 4 e o
km 5 do Corredor Base

Tráfego rodoviário
local

Ld = 39,0
Le = 45,0
Ln = 36,0
Lden = 44,8

No Anexo D1 são apresentadas as localizações dos pontos de medição relativamente aos corredores
em estudo.
Relativamente à classificação acústica das zonas e mapas de ruído desenvolvida pelos municípios, a
situação atual é a apresentada no quadro seguinte:
Quadro 11 – Situação acústica dos concelhos abrangidos pela área de estudo
Concelho
Amares
Braga
Ponte de Lima
Póvoa do Lanhoso
Viana do Castelo
Vila Verde
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Classificação acústica
Mapa de Ruído
Sim
Sim
Em desenvolvimento no âmbito da revisão do PDM
Apenas dispõem de classificação acústica para as
Sim
zonas dos Planos de Urbanização
Em desenvolvimento no âmbito da revisão do PDM
Sim
Sim
Sim
Sim, desenvolvido no âmbito da revisão do PDM (em curso)

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
ANTEPROJETO
VOLUME 5 - ESTUDO DAS GRANDES CONDICIONANTES
AMBIENTAIS - SELEÇÃO DO CORREDOR

6.6.4 - Previsões de Ruído
6.6.4.1 - Emissões Sonoras das LMAT
Face aos baixos níveis sonoros encontrados na proximidade do corredor e das alternativas previstas,
importa apreciar a grandeza das emissões sonoras da linha.
O ruído acústico gerado por linhas MAT é, principalmente, devido ao efeito de coroa. O mecanismo
que se encontra na base do campo sonoro gerado pelas descargas elétricas filamentares produzidas
por este “efeito de coroa” deve-se à variação temporal do calor (transferência de quantidade de calor)
e à variação local da força (transferência de quantidade de movimento). Uma linha MAT pode ser
considerada como uma fonte em linha, comportando-se como um transdutor eletroacústico “puro”,
radiando ondas sonoras com uma geometria cilíndrica.
O efeito de coroa é provocado por descargas parciais que ocorrem na superfície dos condutores e
isoladores (que se comportam como elétrodos). Estas devem-se à ionização do ar que rodeia o
condutor quando o gradiente do campo elétrico E à superfície do condutor excede um determinado
valor crítico.
Muitos aspetos da fenomenologia do efeito de coroa não se encontram bem compreendidos, o que
faz com que os cálculos previsionais dos fenómenos que acompanham o efeito de coroa,
nomeadamente o ruído acústico, interferência eletromagnética e perdas de potência, recorram a
fórmulas semi-empíricas.
O fator que mais afeta o efeito de coroa, e por consequência, o ruído acústico por este gerado, é o
campo elétrico E existente à superfície do condutor. O valor do campo elétrico E é afetado pelo
diâmetro e número dos condutores, pela sua distância ao solo e pela distância entre as fases ou
condutores. Como regra geral, um aumento de 10% do valor do campo elétrico E pode traduzir-se
num aumento de cerca de 5 dB do ruído acústico, em situação favorável, ou seja, em condições de
precipitação.
O ruído acústico gerado pelo efeito de coroa é um fenómeno que ocorre principalmente em condições
atmosféricas propícias à formação de gotas de água na superfície do condutor (condições
favoráveis). Estas gotas podem formar-se devido a condensação (nevoeiros ou neblinas) ou a
precipitação (chuva). As gotas criam aumentos do campo elétrico à superfície dos condutores e,
como tal, iniciam os processos de descarga elétrica.
O ruído acústico gerado pelo efeito de coroa também pode ocorrer em situações de total ausência de
condensação nos condutores.
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Este efeito de coroa em condições desfavoráveis é, principalmente, devido à acumulação de matéria
inorgânica e orgânica nos condutores e peças isoladoras. Esta acumulação parece ser sazonal,
aumentando no período do Verão e diminuindo no Inverno, provavelmente devido ao efeito de
lavagem da chuva.
O ruído gerado pelo efeito de coroa é máximo durante as situações conducentes à condensação de
gotas nos condutores. Após o término dessas condições, o efeito de coroa decai rapidamente. Este
facto tem implicações para a apreciação em termos de probabilidades, das condições conducentes à
geração de ruído gerado pelo efeito de coroa. De facto, a probabilidade (anualizada) de ocorrência,
de facto, do efeito de coroa é inferior à probabilidade meteorológica (anualizada) de ocorrência de
precipitação. O ruído acústico nas linhas MAT é um fenómeno local, ou seja, é audível na
proximidade da linha (ou vão da linha).
Os valores a considerar para o nível sonoro contínuo equivalente emitido será o de longo termo,
LAeq,LT, de acordo com a expressão:
LF
LH
⎡
⎤
LAeq ,LT = 10. log ⎢ p ⋅ 10 10 + (1 − p ) ⋅ 10 10 ⎥
⎣
⎦

onde p é a probabilidade de ocorrência de condições “favoráveis”, LF é o nível sonoro médio
correspondente a condições “favoráveis” e LH é o nível sonoro médio calculado em condições
“desfavoráveis” ou “homogéneas”.

6.6.4.2 - Previsões de Ruído da LMAT em Estudo
A Linha em projeto é uma linha de circuito duplo com 3 fases de circuito, com tensão nominal de
400kV.
As previsões foram efetuadas com o modelo de emissão REN/ACC, desenvolvido pela Acusticontrol
para a REN.
Este modelo de emissão calcula, para um determinado ponto recetor, e de acordo com os valores do
campo elétrico E à superfície de cada condutor ou fase, o diâmetro deste e a geometria da linha MAT,
duas componentes: (i) em condição favorável, o nível LAeq da linha MAT (LF), e (ii) em condição
desfavorável, o valor do nível LAeq da linha MAT (LH).
O nível sonoro contínuo equivalente de longo termo, LAeq,LT, para o período de um ano é obtido
pesando as contribuições dos níveis calculados em situação favorável (LF) com os níveis calculados
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em situação desfavorável ou “homogénea” (LH). O peso das contribuições será dado pela
probabilidade da ocorrência da situação favorável, ou seja de precipitação. Foi considerada, para esta
região, uma probabilidade anualizada de precipitação da ordem de 0,1.
Para complementar a análise, procedeu-se à simulação para a pior situação, considerando que o
recetor mais exposto se situa por baixo do eixo central da linha. No Anexo D2 apresentam-se as
saídas do programa para cada local analisado.
Da análise do Anexo D2, o indicador de ruído LAeq do ruído ambiente nem sempre é inferior ou igual
a 45 dB(A).
No quadro seguinte apresentam-se os valores medidos, os valores do nível de avaliação, LAr, para
os 3 períodos legais (Diurno, Entardecer e Noturno) e ainda os acréscimos (diferenciais) dos níveis
de ruído ambiente resultantes do funcionamento da Linha face ao ruído residual. Os cálculos
efetuados e apresentados referem-se exclusivamente à cota do piso mais exposto dos recetores
analisados.
Quadro 12 – Valores do nível de avaliação, LAr, e do diferencial Δ

Local
1
2
3
4
5
6
7
8

Ruído residual (Sit. Atual)
(Medições in situ)
Ld
[dB(A)]
43
48
62
44
33
38
65
39

Le
[dB(A)]
38
44
59
34
39
40
64
45

Ln
[dB(A)]
34
33
49
34
32
39
53
36

LAr
dB(A)
Ld
[dB(A)]
45
49
62
46
41
42
65
42

Le
[dB(A)]
43
46
59
41
42
43
64
46

Ln
[dB(A)]
42
41
50
41
41
43
53
41

Diferencial
(Δ)
Ld
Le
Ln
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
2*
5*
7*
1
2
8*
0
0
0
2
7*
7*
8*
3*
9*
4*
3*
4*
0
0
0
3*
1
5*

* Ruído Ambiente inferior a 45 dB(A)

De acordo com o ponto 5 do Artigo 13.º do Regulamento Geral do Ruído, anexo ao Decreto-Lei n.º
9/2007, de 17 de Janeiro, e retificado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007 de 16 de Março, o
critério de incomodidade apenas é aplicável nos seguintes locais e na vigência dos seguintes
períodos:


Local 2 - nos períodos diurno e entardecer;



Locais 3 e 7 – nos períodos diurno, entardecer e nocturno;



Local 4 – no período diurno;



Locais 8 - no período entardecer.
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Nos locais onde o ruído ambiente é superior a 45 dB(A) e onde é aplicável o critério de incomodidade,
observa-se que os valores dos diferenciais dos indicadores de ruído diurno (Ld), de ruído de
entardecer (Le) e de ruído noturno (Ln), resultantes do normal funcionamento da Linha, verifica-se que
não excedem os 5 dB(A) no período diurno, os 4 dB(A) no período do entardecer e os 3 dB(A) no
período noturno, cumprindo desta forma os valores limites estabelecidos pelo critério de
incomodidade.
Em fase posterior de projeto, com o conhecimento da localização exata da linha deverão ser
realizadas novas simulações tendo em conta o real afastamento da linha aos usos do solo com
sensibilidade ao ruído. No entanto, os valores estimados para os níveis sonoros, gerados pela linha,
obtidos junto ao recetor serão sempre inferiores aos atualmente estimados.
Os resultados revelam que mesmo para recetores situados sobre o eixo central da linha, ficam
cumpridos os critérios legais constantes do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, mais especificamente, as alíneas a) e b) do ponto 1 do seu Artigo 13º.
No entanto, pode observar-se que em condições favoráveis à propagação sonora da linha de alta
tensão (precipitação) as emissões das linhas são perfeitamente audíveis, sendo os níveis sonoros
emitidos, na maior parte dos casos, bastante superiores aos níveis do ruído de fundo. Faz-se
observar, no entanto, que as medições efetuadas correspondem a situações de tempo seco, em que
as emissões são mais baixas. Em condições de tempo chuvoso também os valores do ruído residual
serão mais elevados.

6.6.5 - Síntese Comparativa dos Corredores em Análise
A análise acústica efetuada não permite identificar corredores comparativamente mais favoráveis ou
desfavoráveis.
No entanto, cartograficamente é possível identificar quais os corredores alternativos que incluem
menos usos do solo com sensibilidade ao ruído, sendo expectável que esses sejam os corredores
mais favoráveis em termos de minimização dos impactes no ambiente sonoro local.
Da análise cartográfica e com base no exposto no quadro 9 identificaram-se os seguintes corredores
que globalmente incluem menos usos do solo com sensibilidade ao ruído:
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Troço 1: Corredor Base (única alternativa)



Troço 2: Alternativa 2 ou Corredor Base + Alternativa 3 + Alternativa 2



Troço 3: Corredor Base
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Troço 4:
-

Acesso à Localização C da Subestação – Corredor Base

-

Acesso à Localização A da Subestação – Corredor Base + Alternativa MN 2

-

Acesso à Localização B da Subestação – Corredor Base + Alternativa 7 + Alternativa MN 3

6.7 - PATRIMÓNIO CULTURAL
6.7.1 - Introdução. Metodologia
Os principais objetivos deste texto consistem na apresentação das principais condicionantes
patrimoniais desta nova linha elétrica, que deverá ter entre cerca de 28 a 44 km de extensão e irá
fazer a ligação entre a Subestação de Pedralva e a futura Subestação de “Vila Fria B”, com particular
incidência nas onze Alternativas em estudo (Corredor Base e 7 corredores alternativos aos quais
acrescem 3 corredores comuns comum a outra linha de alta tensão, em estudo).
Tal como explicado atrás, nos capítulos 5.3 a 5.5, no presente estudo é analisada uma grande área
de estudo, com cerca de 43 km de extensão e largura variada, que começa na Subestação de
Pedralva (freguesia de Pedralva, concelho de Braga) e termina na futura Subestação de “Vila Fria B”,
atravessando os concelhos de Braga, Póvoa de Lanhoso, Amares, Vila Verde, Ponte de Lima e Viana
de Castelo.
O corredor da linha elétrica, ou Corredor Base, está dividido em 4 troços, três dos quais com
corredores alternativos (troço 2, troço 3 e troço 4). O troço 2 tem 4 hipóteses de corredor para
desenvolvimento da linha e o troço 3 tem 3 hipóteses. O troço 4 tem 3 soluções, consoante a
localização da subestação de “Vila Fria B”, cada uma delas com alternativas distintas: 4A com 2
hipóteses; 4B com 4 hipóteses e 4C com 2 hipóteses.
No Quadro 2 e Figura 3 apresentada no Capítulo 5.4 é possível verificar o desenvolvimento das
várias soluções de corredores em estudo.
Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o Regulamento dos
Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho; alteração ao Decreto-Lei n.º 270/99,
no Decreto-Lei n.º287/2000 de 10 de Novembro), o Decreto-Lei n.º 105-B/2013 de 31 de Outubro
(Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º 114/2012 e n.º 115/2012, de 25 de
Maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e da Direção-Geral do Património
Cultural, respetivamente).
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Estes trabalhos pretendem ainda cumprir os novos termos de referência para o descritor património
arqueológico em estudos de Impacte Ambiental de linhas elétricas em fase prévia acordados entre a
REN e a tutela do património português, bem como, os termos de referência para o descritor
património arqueológico em estudos de Impacte Ambiental (Circular do extinto Instituto Português de
Arqueologia, de 10 de Setembro de 2004, ainda em vigor).
O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção Geral de
Património Cultural, no dia 28 de Novembro de 2013, com a direção científica de João Albergaria,
tendo tido parecer favorável, por parte da Direção Regional de Cultura do Norte, conforme o ofício
enviado no dia 20 de Dezembro de 2013 (DRCN-DSBC/2013/03-03/1590/PATA/2328) e que se
apresenta no Anexo E4.
Os trabalhos realizados não se sobrepõem com outros trabalhos aprovados pelas Direções Regionais
de Cultura e pela Direção Geral de Património Cultural. A equipa técnica teve uma afetação de 100%
a este projeto.
•

Levantamento da Informação

A situação de referência do descritor Património circunscreve uma área de estudo relativamente
grande, com a finalidade de localizar e caracterizar todos os sítios com valor patrimonial na área de
estudo das Grandes Condicionantes.
A área de projeto corresponde aos 11 corredores que constituem os corredores alternativos em
análise. Cada um destes corredores tem uma largura média de 400 m, ainda que por vezes superior,
e uma extensão variável. Deve-se ainda referir que os sítios registados no interior ou junto dos limites
dos troços foram anotados com a respetiva quilometragem e que a sua distância ao eixo da linha foi
calculado a partir do limite máximo de cada local.
Convém referir que o eixo do corredor constitui uma linha artificial usada como instrumento de
trabalho, para definir o corredor de cada alternativa. Este fato é essencial para compreender a
impossibilidade de fazer uma avaliação de impactes correta nesta etapa da avaliação ambiental.
No que respeita à recolha bibliográfica, os recursos consultados durante o levantamento da
informação de cariz patrimonial e arqueológico são apresentados no Anexo E2.
Relativamente à localização das ocorrências patrimoniais, refere-se que o CNS 5484 – Eiras
(Elemento Patrimonial n.º 339) designa um sítio denominado Cristelo, por Regalo, 1983, Castros, n.º
6, por Amorim, 2008, n.º 80 e Maciel, 2010, n.º 12. Por outro lado estes autores situam este sítio um
pouco a NE da localização fornecida pela DGPC.

90

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
ANTEPROJETO
VOLUME 5 - ESTUDO DAS GRANDES CONDICIONANTES
AMBIENTAIS - SELEÇÃO DO CORREDOR

Ainda que a localização dos mesmos autores pareça mais consentânea com a implantação de um
povoado fortificado e com a descrição do sítio fornecida por Amorim, 2008 e Maciel, 2010 optou-se
por manter as duas localizações (A = localização do IGESPAR e B= localização de Regalo, 1983,
Amorim, 2008 e Maciel, 2010).
Há ainda a considerar o CNS 2589 – Cristelo (Elemento Patrimonial n.º 334). É possível que este
CNS se refira ao mesmo povoado do CNS 5484 – Eiras que Regalo, 1983, designa por Cristelo e que
se encontre mal localizado, já que está a Oeste do local registado por Regalo, 1983, Castros, n.º 6 e
Maciel, 2010.
Não foi considerado na listagem agora apresentada o CNS 4866 - Bustelo, que designa um complexo
megalítico de 25 mamoas identificado por Regalo, 1983 (Megalitismo, n.º 6), porque 15 das mamoas
desta necrópole se encontram já registadas com outros CNS (16507, 16509, 16510, 16511, 16512,
16513, 16514, 16515, 16516, 16517, 16518, 16519, 16520, 17865 e 17866).
Das 25 mamoas referidas por Regalo, 1983, 10 ainda não estão localizadas pelo Endovélico, mas
que estão associadas ao CNS 4866, que tem origem na localização muito genérica fornecida por
Regalo, 1983 num mapa com escala 1:50.000.
Bettencourt, 1993 adotou outro topónimo para esta necrópole, Chão da Cheira. Este topónimo é
também usado por Amorim, 2007 e 2009. Mas algumas das mamoas associadas ao topónimo Chão
da Cheira apresentam localizações que correspondem àquelas que o Endovélico associa ao
topónimo Bustelo.
Neste trabalho optou-se por registar todas as mamoas com localização precisa, e no caso de haver
alguma correspondência geográfica entre as listadas no Endovélico e as levantadas por Bettencourt e
Amorim, adotou-se a designação do Endovélico, associando ao CNS 4866 todas as mamoas com
designação Chão da Cheira, já que se trata da mesma necrópole.
Quadro 13 – Relação entre a informação do Endovélico e a fornecida por Bettencourt, 1993 e Amorim, 2007
e 2009 acerca da Necrópole do Bustelo ou Chão da Cheira
N.º
244
250
249
247
252
255
260
263
265
267

CNS

Nome Endovélico

4866

Bustelo
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Nome em Bettencourt, 1993 e Amorim, 2007 e 2009
Mamoa 3 do Chão da Cheira
Mamoa 4 do Chão da Cheira
Mamoa 5 do Chão da Cheira
Mamoa 6 do Chão da Cheira
Mamoa 7 do Chão da Cheira
Mamoa 8 do Chão da Cheira
Mamoa 9 do Chão da Cheira
Mamoa 11 do Chão da Cheira
Mamoa 12 do Chão da Cheira
Mamoa 13 do Chão da Cheira
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Quadro 13 – Relação entre a informação do Endovélico e a fornecida por Bettencourt, 1993 e Amorim, 2007
e 2009 acerca da Necrópole do Bustelo ou Chão da Cheira
N.º
269
258
261
242
251
262
266
259
256
240
239
238
246
245
243
248
254
253
264
268
270
271
279
283

CNS

Nome Endovélico

4866

Bustelo

5942
16508
16509
16510
16511
16512
16513
16514
16515
16516
16517
16518
16519
16520
17866
17865

Chão da Cheira 10
Mamoa 1 de Bustelo
Mamoa 2 de Bustelo
Mamoa 3 de Bustelo
Mamoa 4 de Bustelo
Mamoa 5 de Bustelo
Mamoa 6 de Bustelo
Mamoa 7 de Bustelo
Mamoa 8 de Bustelo
Mamoa 9 de Bustelo
Mamoa 10 de Bustelo
Mamoa 11 de Bustelo
Mamoa 12 de Bustelo
Mamoa 13 de Bustelo
Mamoa 14 de Bustelo
Mamoa 15 de Bustelo

Nome em Bettencourt, 1993 e Amorim, 2007 e 2009
Mamoa 14 do Chão da Cheira
Mamoa 15 do Chão da Cheira
Mamoa 16 do Chão da Cheira
Mamoa 20 do Chão da Cheira
Mamoa 21 do Chão da Cheira
Mamoa 22 do Chão da Cheira
Mamoa 23 do Chão da Cheira
Chão da Cheira A
Mamoa 10 do Chão da Cheira
Sem correspondência
Mamoa 1 do Chão da Cheira
Mamoa 2 do Chão da Cheira

Sem correspondência

A localização fornecida pelo Endovélico para o CNS 5942 - Chão da Cheira 10 (n.º 256) encontra-se
bastante mais a Norte, e numa freguesia diferente, da localização indicada por Bettencourt (1991) e
Amorim (2007). Neste trabalho optou-se pela localização que estas duas autoras registam.
A localização da Mamoa 7 do Chão da Cheira (n.º 252) fornecida por Amorim, 2007 (A) não coincide
com a localização de Bettencourt, 1991 (B), se tiver em conta a situação da Mamoa 7 em relação à
Mamoa 10, conforme descrita e ilustrada por Bettencourt (1991). Optou-se por considerar nesta fase
do trabalho as duas hipóteses.
A localização CNS 4320 - Monte do Borrelho (n.º 280) fornecida por Amorim, 2007 (B) não coincide
com a dispensada pelo Endovélico (A).
A localização do Menir dos Penedos da Portela (n.º 350) fornecida por Amorim, 2007 (B) também não
coincide com a registada por Regalo, 1983 (A). Manteve-se nestes casos, na ausência dados
suficientes para decidir por uma, as duas localizações, pois podem mesmo corresponder a dois sítios
diferentes.
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A localização do CNS 2374 - Portelinha (n.º 209) fornecida por Amorim (2008) não coincide com a
registada pelo Endovélico. Como a de Amorim (2008) resulta de trabalho de campo recente, optou-se
por esta última.
A localização que Regalo (1983), Martins (1989) e Amorim (2008), fornecem para o CNS 1168 Castro do Barbudo / Monte do Castelo (n.º 293) não coincide com a fornecida pelo Endovélico que
localiza o povoado um pouco mais a NE. Optou-se por considerar a primeira localização já que
Martins (1989) publica os resultados da escavação do sítio, com cartografia pormenorizada.
•

Registo Cartográfico

Todos os sítios foram localizados na Carta Militar de Portugal (escala 1:25.000), folhas n.º 40, n.º 41, n.º
42, n.º 55, n.º 56 e n.º 57, e georreferenciadas com coordenadas do sistema Datum Lisboa, podendo as
diversas ocorrências patrimoniais ser visualizadas no Desenho Síntese de Condicionantes (Desenho 2)
•

Prospeção Arqueológica

Os trabalhos de prospeção arqueológica foram seletivos, tendo-se realizado nos troços alternativos
de 400 m de largura e exclusivamente nos sítios georreferenciados na recolha bibliográfica (85
unidades), que constituem per si uma boa amostragem do valor patrimonial de cada alternativa.
As prospeções arqueológicas realizaram-se entre os dias 26 e 28 de Dezembro de 2013. Em cada
sítio relocalizado procede-se à descrição das condições de visibilidade do terreno (de acordo com a
metodologia indicada no Anexo C1) e à respetiva relocalização cartográfica, na escala 1:25.000,
podendo as diversas ocorrências patrimoniais ser visualizadas no Desenho Síntese de
Condicionantes (Desenho 2).
Conforme consta no Formulário que acompanha o Pedido de Autorização de Trabalhos
Arqueológicos, o técnico responsável foi devidamente autorizado pelo promotor do Estudo Ambiental
para realizar prospeções arqueológicos nos terrenos e responsabiliza-se por eventuais danos
causados pela atividade arqueológica. A sinalização e segurança foi efetuada conforme a legislação
prevista para este tipo de trabalhos de campo.
Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das prospeções arqueológicas, não
há necessidade de fazer qualquer depósito de matérias.
Finalmente procede-se à avaliação do Valor Patrimonial de cada sítio localizado exclusivamente nos
troços alternativos, sendo importante referir que não se fez a avaliação patrimonial dos sítios que não
foram relocalizados. As metodologias adotadas na prospeção arqueológica e na avaliação do valor
patrimonial encontram-se descritas no Anexo E1.
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Foi ainda elaborado um quadro síntese apresentado em anexo (Anexo E3) com todos os elementos
identificados na fase de pesquisa bibliográfica dentro da área em estudo em que consta o respetivo
número, a designação, o tipo de sítio, o CNS (Código Nacional de Sítio da Base de Dados do
IGESPAR), o período, a natureza, a localização administrativa e cartográfica, e o valor e classe de
valor patrimonial de cada um dos elementos patrimoniais identificados.

6.7.2 - Caracterização da Área e Corredores em Estudo
6.7.3 - Resultados
Os trabalhos realizados com a finalidade de proceder à seleção dos corredores da Linha Elétrica
contribuíram para o registo de 85 ocorrências patrimoniais (vide Quadro Anexo E3), distribuídas por
11 corredores alternativos (1 Corredor Base e 10 Alternativas), totalizando 91 registos.
As 85 ocorrências patrimoniais identificadas nos 11 corredores alternativos são referenciadas nas
Fichas de sítio apresentadas no Anexo E5.
A distribuição linear deste conjunto pela área de projeto determina que o corredor com maior número
de ocorrências com valor patrimonial é o Corredor Base (36 sítios), logo seguido pelas Alternativas 2,
4 e 6 (as primeiras com 10 registos e a última com 11 registos). Depois, a Alternativa 5 tem 7
ocorrências registadas e a Alternativa MN2 tem 5 sítios. A Alternativa do MN3 tem 4 registos,
enquanto as Alternativas 3 e 7 reúnem 3 ocorrências cada. A Alternativa 1 tem 2 ocorrências e a
Alternativa MN1 não regista qualquer ocorrência.
Quadro 14 – Distribuição das incidências patrimoniais pelos corredores alternativos.
Corredores
Corredor Base
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4
Alternativa 5
Alternativa 6
Alternativa 7
Alternativa MN1
Alternativa MN2
Alternativa MN3
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N.º Registo
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,24,29,30,33,34,35,60,61,105,106,113,116,
160,161,166,189,455,468
154 e 155
26,27,28,29,162,165,169,172,173,186
24,25,169
206,207,208,209,293,355,361,378,379,380
34,342,372,373,377,387,409
17,410,413,415,416,422,491,492,493,494,495
17,41,42
--36,37,38,39,40
17,537,542,554
TOTAL

N.º Total
36
2
10
3
10
7
11
3
0
5
4
91

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
ANTEPROJETO
VOLUME 5 - ESTUDO DAS GRANDES CONDICIONANTES
AMBIENTAIS - SELEÇÃO DO CORREDOR

•

Corredor Base

O Corredor Base agrupa 36 locais com valor patrimonial, conforme o quadro n.º 15, correspondendo:


a 4 monumentos megalíticos (n.º 13; n.º 33; n.º 455 e n.º 468); à zona de proteção do Bustelo
(n.º 10), que circunscreve 34 sítios; a 3 manchas de materiais arqueológicos (n.º 2; n.º 18; n.º
19); a 2 locais com arte rupestre (n.º 3; n.º 16); a 1 villa romana (n.º 105); a 4 povoados
fortificados (n.º 5; n.º 8; n.º 12 e n.º 15); a 1 antiga escultura proto-histórica (n.º 61);



a 1 marco de cronologia moderna (n.º 1); a 4 conjuntos arquitetónicos formados por solar e
capela (n.º 6; n.º 29; n.º 60; n.º 116); a 4 troços de via antiga (n.º 4; n.º11, n.º 14 e n.º 30); a 4
capelas (n.º 7; n.º 35; n.º 160; n.º 189); a 1 igreja (n.º 106);



a 1 alminha (n.º 161); a 1 cruzeiro (n.º 166);



a 4 equipamentos hidráulicos (moinhos de água e azenhas) (n.º 9; n.º 24; n.º 34; n.º 113).

Este corredor partilha a ocorrência n.º 24 com a Alternativa 3, a ocorrência n.º 29 com a Alternativa 2
e a ocorrência n.º 34 com a Alternativa 5.
Estas 36 ocorrências encontram-se ainda subdivididas pelos quatro troços, conforme o quadro
seguinte.
Quadro 15 – Ocorrências patrimoniais registadas no Corredor Base

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Legis.

Cronologia

Km

Distância
ao eixo
do
corredor
(m)

1

Marco de Vale do
Chão

Marco

-

-

Moderno

0+000

242

2

Vale de Chão

Vestígios de
superfície

30317

-

Pré-história recente

0+000

0

Conjunto
arquitetónico

-

PDM

Contemporâneo

0+000

311

-

PDM

Idade do Ferro

0+000

312

-

-

Pré-história recente

0+065

166

61

Casa de Eiras e
Capela de S.
Geraldo
Eiras

18

Eiras 1

19

Eiras 2

3

Eiras - Cancela
São Simão - Via
XVII

60

4
5

Eiras Velhas

6

Quinta da Bouça
Capela da Senhora
da Saúde
Villa Romana de
Jós

7
105

Escultura
Vestígios de
superfície
Achados
Isolados
Arte Rupestre

-

-

Pré-história recente

0+285

175

30320

-

Pré-história recente

0+285

15

Via

30313

PDM

Romano / Idade Média

1+540/ 1+625

0

11176

PDM

Idade do Ferro / Romano

1+805/ 2+135

0

-

PDM

Moderno/ Contemporâneo

5+035

28

Capela

-

PDM

Moderno/ Contemporâneo

5+165

23

Villa

-

PDM

Romano

6+125

43

Povoado
fortificado
Solar e Capela
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Quadro 15 – Ocorrências patrimoniais registadas no Corredor Base

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Legis.

Cronologia

Km

106

Igreja de Navarra

-

PDM

Moderno/ Contemporâneo

6+255

113

Azenha de Navarra

-

PDM

Contemporâneo

7+070

47

116

Solar das Bouças

Igreja
Moinho de
água
Solar e Capela

Distância
ao eixo
do
corredor
(m)
118

-

-

7+495

25

8

Torre do Castro

-

PIIP

Moderno/Contemporâneo
Idade do Ferro/ Romano /
Idade Média/ Moderno/
Contemporâneo

8+480

0

9

Pedreira

-

-

Contemporâneo

11+830

33

-

-

Contemporâneo

12+125

122 / 47

Cruzeiro

-

-

Contemporâneo

12+685

48

Capela

-

-

Moderno/Contemporâneo

12+685

122

Alminha

-

-

Moderno

12+700

99

Capela

-

-

Moderno/ Contemporâneo

13+900

97

Solar e Capela

-

-

Moderno/ Contemporâneo

16+360

147 / 180

Zona de
Proteção

-

PDM

-

18+865

189

Via

-

-

Indeterminado

74

Via

-

-

Indeterminado

18+930
20+170 e
20+285

Mamoa

30769

-

Neo-calcolítico

21+295

33

Povoado
fortificado

-

-

Romano / Idade Média

22+960

73

Mamoa

2507

-

Neo-Calcolítico

23+055

29

Via
Azenha
Povoado
fortificado

-

-

Romano
Contemporâneo

24+150
25+820

18
41

17952

-

Idade do Ferro

28+265/28+600

0

Mamoa

14961

-

Neo-Calcolítico

30+345/30+650

0

Mamoa

15763

-

Neo-Calcolítico

31+360

26

Arte Rupestre

33004

-

Pré-história recente

32+075

100

Capela

-

-

Moderno/ Contemporâneo

32+125

237

30

Moinho de
Quinteiro
Cruzeiro de São
Bento das Pedras
Capela de S. Bento
das Pedras
Alminha de São
Bento das Pedras
Capela de São
Geraldo
Quinta de Silvares
Área de
Sensibilidade
Arqueológica do
Bustelo
Boucinha

11

Esperigo

24
166
160
161
189
29
10

14
34

Mamoa 1 de Chão
de Couce
Penedos de Portela
1
Penedos da Portela
2
Portela das Cabras
Azenha de Corvos

15

Roda do Castro

33
12
13

455
468
16
35

Mamoa I de Fojo
do Lobal
Mamoa II de Fojo
do Lobal
Pratos da Senhora
Capela da Boa
Nova

Povoado
fortificado
Moinho de
água
Moinho de
Água

Troço

Troço 1

Troço 2

0
Troço 3

Troço
4A/4B/4C

Troço
4A/4B

Neste conjunto há apenas 1 ocorrência com processo de classificação oficial, mais concretamente o
sítio n.º 8 (Torre do Castro), que se encontra em Vias de Classificação como Imóvel de Interesse
Público (Despacho de abertura de 4-09-2008 da Subdiretora do ex-IGESPAR, I.P; Proposta de 13-072009 da DRCNorte), após pedido de classificação do proprietário em 15-05-2006.
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Existem ainda 8 ocorrências inventariadas no Plano Diretor Municipal de Braga e 1 no Plano Diretor
Municipal de Vila Verde (n.º 10), constituindo todas elas condicionantes patrimoniais a considerar na
fase de projeção da linha elétrica.
•

Alternativa 1

No corredor da Alternativa 1 registaram-se apenas duas ocorrências, a capela da Sr.ª da Aparecida
(n.º 154) e o Campo da Igreja (n.º 155). Estas ocorrências inserem-se apenas no Troço 2.
Quadro 16 – Ocorrências patrimoniais registadas na Alternativa 1
N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Cronologia

Km

154
155

Sr.ª da Aparecida
Campo da igreja

Capela
Habitat

-

Contemporâneo
Romano

Alt 1 (11+615)
Alt 1 (12+000)

Distância ao eixo
do corredor (m)
112
181

Nenhuma destas ocorrências tem classificação oficial (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse
Público, Imóvel de Interesse Concelhio ou está em Vias de Classificação).
•

Alternativa 2

O corredor da Alternativa 2 agrupa dez locais com valor patrimonial, sem qualquer tipo de
classificação oficial (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público, Imóvel de Interesse
Concelhio ou está em Vias de Classificação), mais concretamente:


1 conjunto arquitetónico com solar e capela (n.º 29); 1 igreja (n.º 162); 1 cruzeiro (n.º 165);



2 manchas de ocupação (n.º 169 e n.º 172); 1 necrópole medieval cristã (n.º 186)



4 moinhos de água (n.º 26, n.º 27, n.º 28 e n.º 173)
Quadro 17 – Ocorrências patrimoniais registadas na Alternativa 2

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Cronologia

Km

162
165
172
169

Igreja de Bico
Cruzeiro do Bico
Povoado de Outeirinho
Lugar da Igreja
Moinho da Ribeira do
Tojal 3
Moinho da Ribeira do
Tojal 2
Moinho da Ribeira do
Tojal 1
Arinho
Moinho de Afães
Quinta de Silvares

Igreja
Cruzeiro
Povoado
Vestígios diversos

-

Moderno/Contemporâneo
Moderno/Contemporâneo
Romano
Pré-história?

11+180
11+285
12+625
13+335

Distância ao eixo
do corredor (m)
183
193
101
164 / 134

Moinho de Água

-

Contemporâneo

13+500

0

Moinho de Água

-

Contemporâneo

14+235

30

Moinho de Água

-

Contemporâneo

14+255

0

Necrópole
Moinho de Água
Solar e Capela

1235
-

Medieval Cristão
Contemporâneo
Moderno/Contemporâneo

14+790
15+450
16+360

180
44
180

173
26
27
186
28
29
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As 10 ocorrências localizam-se todas no Troço 2. O corredor partilha a ocorrência n.º 29 com o
corredor Base e a ocorrência n.º 169 com a Alternativa 3.
•

Alternativa 3

No corredor da Alternativa 3 foram inventariadas 3 ocorrências: o moinho do Quinteiro (n.º 24); o sítio
arqueológico do Lugar da Igreja (n.º 269) e o sítio indeterminado de Santo Isidro (n.º 25). As
ocorrências estão situadas no Troço 2.
Quadro 18 – Ocorrências patrimoniais registadas na Alternativa 3
N.º

25

Moinho de
Quinteiro
Santo Isidro

269

Lugar da Igreja

24

Tipo de Sítio

CNS

Cronologia

Km

Distância ao eixo do
corredor (m)

Moinho de Água

-

Contemporâneo

12+160

47

Indeterminado
Vestígios
diversos

-

Indeterminado

12+545

223

-

Pré-história?

13+360

164/134

Designação

Convém ainda referir que nenhuma destas ocorrências tem classificação oficial (Monumento
Nacional, Imóvel de Interesse Público, Imóvel de Interesse Concelhio ou está em Vias de
Classificação).
A ocorrência n.º 24 está localizada também no Corredor Base (Troço 2), enquanto a ocorrência
n.º 169 foi registada igualmente na Alternativa 2.
•

Alternativa 4

O corredor da Alternativa 4 reúne 10 ocorrências com valor patrimonial, designadamente:


1 necrópole pré-histórica (n.º 209); 2 fortificações (n.º 293 e n.º 361); 1 habitat romano (n.º
378); 1 mina romana (n.º 379);



1 cruzeiro (n.º 208); 1 igreja (n.º 206); 1 cemitério (n.º 207); 1 capela (n.º 380);



1 moinho de água (n.º 355).
Quadro 19 – Ocorrências patrimoniais registadas na Alternativa 4

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legisl.

Cronologia

Km

209

Portelinha
Cruzeiro de
Esqueiros
Igreja de Esqueiros

Necrópole

2374

-

-

Neo-calcolítico

19+165

Distância ao
eixo do
corredor (m)
11

Cruzeiro

-

-

-

Contemporâneo

19+560

104

Igreja

-

-

-

Moderno

19+570

110

208
206
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Quadro 19 – Ocorrências patrimoniais registadas na Alternativa 4
N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legisl.

Cronologia

Km

Distância ao
eixo do
corredor (m)

207

Cemitério de
Esqueiros

Cemitério

-

-

-

Contemporâneo

19+610

88

293

Castro do Barbudo

Povoado
fortificado

1168

IIP

-

Idade do Ferro /
Romano / Alta Idade
Média

20+215/
21+230

0

355

Moinho da Ribeira
do Rojão

Moinho de
Água

-

-

-

Contemporâneo

22+120

0

361

Torre de Penegate

Fortificação

32229

Inventariado

PDM

23+050

170

378

Vila de São Bade
Capela da Sr.ª da
Guia
Marrancos

Habitat

-

-

-

24+980

70

Capela

-

-

-

25+400

197

Mina

17951

-

-

25+515

45

380
379

Medieval Cristão /
Moderno
Romano
Moderno/
Contemporâneo
Romano

Neste conjunto destaca-se o Castro do Barbudo/Monte do Castelo (n.º 293/CNS 1168), por se
encontrar classificado com Imóvel de Interesse Publico (Dec. N.º 1/86, DR 2 de 03 de Janeiro de
1986), sendo de referir que a área de projeto apenas intercepta parcialmente a zona de proteção e
não a área do sítio arqueológico.
A fortificação da Torre de Penegate (n.º 361/CNS 32229) está inventariada no Plano Diretor Municipal
de Vila Verde, constituindo uma condicionante patrimonial importante. À semelhança do sítio n.º 293,
a área de projeto apenas intercepta parte da zona de proteção, não interferindo com a área do sítio.
As 10 ocorrências localizam-se todas no Troço 3.
•

Alternativa 5

O corredor da Alternativa 5 agrupa sete locais com valor patrimonial, correspondendo a dois cruzeiros
(n.º 342 e 372), uma azenha (n.º 34), um cemitério (n.º 373), uma ponte antiga (n.º 377), um moinho
de água (n.º 387) e uma capela (n.º 409).
Quadro 20 – Ocorrências patrimoniais registadas na Alternativa 5
N.º
342
372
373
377
387
34
409

Designação
Cruzeiro de Senhor do
Bonfim
Cruzeiro de Goães
Cemitério de Goães
Ponte Velha / Ponte
Pedrinha de Goães
Moinho da Ribeira
Azenha de Corvos
Capela de Nossa Senhora
dos Emigrantes

Tipo de Sítio

CNS

Cronologia

Km

Distância ao eixo do
corredor (m)

Cruzeiro

-

Contemporâneo

22+760

105

Cruzeiro
Cemitério

-

Contemporâneo
Contemporâneo

24+240
24+255

94
46

Ponte

5661

Romano/ Idade Média

24+510

181

Moinho de Água
Azenha

-

Contemporâneo
Contemporâneo

24+810
25+645

83
44

Capela

-

Moderno/Contemporâneo

25+825

158
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As 7 ocorrências estão situadas no Troço 3. Nenhuma delas tem classificação oficial (Monumento
Nacional, Imóvel de Interesse Público, Imóvel de Interesse Concelhio ou está em Vias de
Classificação).
A alternativa 5 partilha a ocorrência n.º 34 com o Corredor Base.
•

Alternativa 6

O corredor da Alternativa 6 tem 11 ocorrências com valor patrimonial, mais concretamente:


1 conjunto edificado rural (n.º 410); 1 ponte medieval (n.º 413); 1 capela (n.º 4167); 2 alminhas
(n.º 491 e n.º 492);



4 mamoas (n.º 415; n.º 493; n.º 494; n.º 495); 1 mancha de ocupação (n.º 422); 1 via romana
(n.º 17).
Quadro 21 – Ocorrências patrimoniais registadas na Alternativa 6

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legisl.

Cronologia

Km

Distância
ao eixo
do
corredor
(m)

410

Quinta do
Cudeçosa

Conjunto
edificado

-

-

-

Contemporâneo

26+935

62

Ponte

-

-

-

Idade Média

27+405

26

Mamoa

15762

-

-

Neo-calcolítico

27+485

140

28+345

28

29+100

134

Ponte de Pedra
de Arcozelo
Mamoa da Quinta
415
da Inveja
413

Moderno/
Contemporâneo
Romano/Idade
Média

416

Capela do
Sardoal

Capela

-

-

-

422

Calvelo/Martim

Vestígios
diversos

17950

Inventariado

PDM

Alminha

-

-

-

Contemporâneo

31+240

93

Alminha

-

-

-

Contemporâneo

31+270

141

492
491

Alminha de
Corrondelos 2
Alminha de
Corrondelos 1

493

Mamoa 1 de
Navió

Mamoa

17934

Inventariado

PDMPL

Neo-calcolítico

494

Mamoa 2 de
Navió

Mamoa

17935

Inventariado

PDMPL

Neo-calcolítico

495

Mamoa 3 de
Navió

Mamoa

17933

Inventariado

PDMPL

Neo-calcolítico

17

Caminho de
Santiago

Via

-

-

PDMPL

Idade Média

32+430/
32+330
32+430/
32+330
32+430/
32+330
36+000

0

Troço

Troço
4A/4B/4C

Troço
4A/4B

0
0
0

Troço 4B

As 11 ocorrências patrimoniais inventariadas não têm classificação oficial (Monumento Nacional,
Imóvel de Interesse Público, Imóvel de Interesse Concelhio ou está em Vias de Classificação), mas
há 5 sítios arqueológicos inventariados no Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima. Por este motivo,
constituem condicionantes patrimoniais.
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Os sítios inventariados na Alternativa 6 fazem parte do Troço 4, estando distribuídos pelas 3 soluções
propostas da seguinte forma: a solução 4A tem 10 ocorrências; a solução 4B regista 11 ocorrências;
a solução 4C apresenta apenas 5 ocorrências, conforme o quadro anterior.
A Alternativa 6 partilha a ocorrência n.º 17 com a Alternativa 7 e com a MN3.
•

Alternativa 7

No corredor da Alternativa 7 registaram-se 3 ocorrências patrimoniais: 1 troço do antigo Caminho de
Santiago (n.º 17); 1 capela (n.º 45) e 1 cruzeiro (n.º 42).
Quadro 22 – Ocorrências patrimoniais registadas na Alternativa 7
N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Cronologia

Km

Distância ao
eixo do
corredor (m)

17

Caminho de
Santiago

Via

-

-

36+065

0

41

Capela de S. João

Capela

-

Moderno/Contemporâneo

35+345

15

42

Cruzeiro de S.
João

Cruzeiro

-

Contemporâneo

35+370

12

As 3 ocorrências estão todas localizadas no Troço 4B. Nenhuma delas tem classificação oficial
(Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público, Imóvel de Interesse Concelhio ou está em Vias
de Classificação).

A Alternativa 7 partilha a ocorrência n.º 17 com a Alternativa 6 e com a MN3.
•

Alternativa MN1

Na Alternativa MN 1 não foram inventariadas ocorrências patrimoniais.
•

Alternativa MN2

No corredor da Alternativa MN2 foram inventariadas 5 ocorrências patrimoniais, nenhuma delas com
classificação oficial (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público, Imóvel de Interesse
Concelhio ou está em Vias de Classificação).
O conjunto é constituído por 1 capela (n.º 36); por 1 local com arte rupestre (n.º 37); por 1 lugar com
marcos modernos (n.º 38) e 2 manchas de ocupação da Idade do Bronze (n.º 39 e n.º 40).
As 5 ocorrências situam-se de igual forma no Troço 4A e no Troço 4B.
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Quadro 23 – Ocorrências patrimoniais registadas na Alternativa MN2
N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Cronologia

Km

Distância ao eixo
do corredor (m)

36

Capela de S.ª da
Conceição

Capela

-

Moderno/Contemporâneo

33+965

66

37

Varziela

Arte Rupestre

-

Indeterminado

34+200

40

38

Barreiro

Marcos

-

Moderno

34+51)

64

39

Boucinhas

Povoado

17940

Idade do Bronze

35+870

181

40

Monte de Males

Habitat

-

Idade do Bronze (?)

36+904

288/383

•

Alternativa MN3

No corredor da Alternativa MN 3 inventariaram-se 3 manchas de ocupação de cronologia romana
(n.º 537, n.º 542 e n.º 554) e 1 troço de via (n.º 17).
Quadro 24 – Ocorrências patrimoniais registadas na Alternativa MN2
N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Cronologia

Km

Distância ao eixo
do corredor (m)

17

Caminho de
Santiago

Via

-

-

35+855

0

537

Chã

-

Romano

34+885

20

542

Sopena

-

Romano

35+155

231

554

Pedra

-

Romano

35+890

186

Mancha de
ocupação
Mancha de
ocupação
Mancha de
ocupação

A ocorrência n.º 17 está inventariada no Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima, constituindo uma
condicionante patrimonial. As outras 3 ocorrências não têm qualquer classificação oficial (Monumento
Nacional, Imóvel de Interesse Público, Imóvel de Interesse Concelhio ou está em Vias de
Classificação).
A MN3 partilha a ocorrência n.º 17 com a Alternativa 6 e com a Alternativa 7.

6.7.4 - Síntese Comparativa dos Corredores em Análise
Os trabalhos arqueológicos realizados contribuíram para o registo de 572 ocorrências com valor
patrimonial, na área de estudo.
Deste grande conjunto apenas 85 locais foram localizados nos 11 corredores alternativos em análise
(Corredor Base e 10 Alternativas), dos quais se destacam o povoado fortificado da Torre do Castro
(n.º 8), que se encontra em Vias de Classificação como Imóvel de Interesse Público, e o Castro do
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Barbudo (n.º 293/CNS 1168), por estar classificado como Imóvel de Interesse Público (Dec. N.º 1/86,
DR 2 de 03 de Janeiro de 1986).
Para além destes dois sítios classificados, convém mencionar a existência de 10 ocorrências
constantes nas cartas de condicionamento do Plano Diretor Municipal de Braga (9 unidades: n.º 4; n.º
5; n.º 6; n.º 7; n.º 60; n.º 61; n.º 105; n.º 106; n.º 113), de Vila Verde (1 unidade: n.º 10) e Ponte de
Lima (6 unidades: n.º17; n.º 361; n.º 422, n.º 493; n.º 494 e n.º 495).
Quadro 25 – Distribuição das ocorrências patrimoniais pelos troços em estudo
Troço 1

Troço 2

Troço 3

Corredor
Base

Corredor Base

Alt.1

Alt.2

16

7

2

10

Alt.3

Corredor
Base

Alt.4

Alt.5

3

8

10

7

Troço 4
4B

4A
Corred
or Base

Alt.6

5

10

4C

MN2

Corredor
Base

Alt.6

Alt.7

MN2

5

5

11

3

5

MN3

Corredor
Base

Alt.6

MN1

3

1

5

0

A distribuição dos 116 registos2 pelos troços demonstra que o Corredor Base do Troço 1 reúne maior
quantidade de ocorrências (16 registos), uma situação explicada pela sua maior extensão.
O Corredor Base no Troço 1 é seguido pela Alternativa 6 do Troço 4B com 11 registos e pelas
Alternativas 2, 4 e 6 (Troço 4A), todas com 10 registos. Depois, pela Corredor Base no Troço 3 com
8 registos e o Corredor Base no Troço 2 e Alternativa 5 com 7 registos. Seguem-se com 5 registos
cada, o Corredor Base no Troço 4A, a Alternativa MN2 (Troço 4A), o Corredor Base no Troço 4B, a
Alternativa MN2 (Troço 4B) e a Alternativa 6 (Troço 4C). Por fim, temos as Alternativas 3, 7 e a MN3
com três registos, a Alternativa 1 com 2 unidades, Corredor Base no Troço 4C com 1 unidade e a
Alternativa MN1 sem registos.
Nos 11 corredores alternativos em equação (corredor base e 10 alternativas) existem 116 registos
pertencentes a 85 ocorrências patrimoniais. Com o propósito de obter a melhor solução patrimonial,
optou-se por comparar os Troços Alternativos segundo um método quantitativo e linear,
correspondendo o valor mais elevado da significância do impacte à alternativa com maiores
ocorrências registadas.

2

A distribuição deste conjunto pelas 11 alternativas totaliza o número total de 114 registos. Este facto explica-se porque o
mesmo sítio pode pertencer a duas ou mais alternativas.
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•

Troço 1 (Subestação de Pedralva e o Km 9+804)

Existe apenas uma hipótese para a passagem da linha elétrica: Corredor Base que reúne 16
ocorrências patrimoniais.
•

Troço 2 (Km 9+804 e o Km 16+852)

A análise das Alternativas considera apenas a adição das ocorrências patrimoniais.
Quadro 26 – Distribuição dos corredores alternativos pelas hipóteses em estudo no Troço 2 e valor patrimonial
das hipóteses
Hipóteses

Troços Alternativos

Número de Registos

Significância de Impacte

Hipótese 1

Corredor Base

7

2

Hipótese 2

Corredor Base +Alt.1+ Corredor Base

4

1

Hipótese 3

Alt.2

10

4

Hipótese 4

Corredor Base +Alt.3+Alt.2

9

3

Se compararmos as Hipóteses em estudo conclui-se:


A Hipótese 2 tem o menor Valor Patrimonial (4 registos)



A Hipótese 3 tem o maior Valor Patrimonial (10 registos)

Perante os resultados obtidos, a Hipótese 2 (Corredor Base + Alternativa 1 + Corredor Base) é a
melhor opção, porque apresenta a menor significância de impacte.
•

Troço 3 (Km 16+852 e o Km 26+978)

A análise das Alternativas tem obrigatoriamente de considerar a adição do valor patrimonial
ponderado de cada corredor.
Quadro 27 – Distribuição dos corredores alternativos pelas hipóteses em estudo no Troço 3 e valor patrimonial
das hipóteses
Hipóteses
Hipótese 1
Hipótese 2
Hipótese 3

3

Troços Alternativos
Corredor Base
Alt.4+ Corredor Base 3
Corredor Base + Alt.54

Número de Registos
8
11
11

Significância de Impacte
1
3
3

Nesta hipótese quantifica-se apenas a ocorrência n.º 30 do Corredor Base.
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Se compararmos as Hipóteses em estudo conclui-se:


A hipótese 1 tem o menor Valor Patrimonial (7)



As hipóteses 2 e 3 tem o maior Valor Patrimonial (11)

Perante os resultados obtidos, a Hipótese 1, constituída pelo Corredor Base, é a melhor opção,
porque apresenta menor significância de impacte.
•

Troço 4A (Km 26+978 e o Km 36+448)

A análise das Alternativas considera apenas a adição das ocorrências patrimoniais.
Quadro 28 – Distribuição dos corredores alternativos pelas hipóteses em estudo no Troço 4A e valor patrimonial
das hipóteses
Hipóteses

Troços Alternativos

Número de Registos

Significância de Impacte

Hipótese 1

Corredor Base +Alt. MN2

10

2

Hipótese 2

Alt. 6

10

1

Se compararmos as Hipóteses em estudo conclui-se ambas têm o mesmo número de registos.
Contudo, como as ocorrências n.º 493, n.º 494 e n.º 495 se localizam fora dos limites do corredor,
ficando apenas a zona de proteção no seu interior, considera-se que esta hipótese é menos
prejudicial que a proposta da Hipótese 1.


A hipótese 1 tem o maior Valor Patrimonial



A hipótese 2 tem o menor Valor Patrimonial

Perante os resultados obtidos, a Hipótese 2 é a melhor opção, porque apresenta a menor
significância de impacte.
•

Troço 4B (Km 36+448 e o Km 40+030)

A análise das Alternativas considera apenas a adição das ocorrências patrimoniais.

4

Nesta hipótese quantificam-se apenas as ocorrências n.º 24, n.º 25 e n.º26 do Corredor Base.
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Quadro 29 – Distribuição dos corredores alternativos pelas hipóteses em estudo no Troço 4B e valor patrimonial
das hipóteses
Hipóteses

Troços Alternativos

Número de Registos

Significância de Impacte

Hipótese 1

Corredor Base +AMN3

8

2

Hipótese 2

Corredor Base +Alt.7+AMN3

7

1

Hipótese 3

Alt.6

11

4

Hipótese 4

Corredor Base +AMN2+Alt6

10

3

Perante os resultados obtidos, a Hipótese 2 é a melhor opção, porque apresenta a menor
significância de impacte.
•

Troço 4C (Km 26+252 e o Km 31+795)

A análise das Alternativas considera apenas a adição das ocorrências patrimoniais.
Quadro 30 – Distribuição dos corredores alternativos pelas hipóteses em estudo no Troço 4B e valor patrimonial
das hipóteses
Hipóteses

Troços Alternativos

Número de Registos

Hipótese 1

Corredor Base

1

Significância de Impacte
1

Hipótese 2

Alt.6+AMN1

5

2

Se compararmos as Hipóteses em estudo conclui-se:


A hipótese 1 tem o menor Valor Patrimonial (1 registo)



A hipótese 2 tem o maior Valor Patrimonial (5 registos)

Perante os resultados obtidos, a Hipótese 1 (Corredor Base) é a melhor opção, porque apresenta a
menor significância de impacte.
•

Conclusão

Em síntese, as melhores soluções (no fator de património) para os troços em estudo:
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Troço 1: Corredor Base



Troço 2: Corredor Base + Alt.1+ Corredor Base



Troço 3: Corredor Base



Troço 4A: Alt.6



Troço 4B: Corredor Base +Alt.7+AMN3



Troço 4C: Corredor Base
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Perante os resultados obtidos, considera-se que é possível evitar a afetação de todos os sítios
localizados nos corredores em estudo, desde que os postes de apoio da Linha de Eletricidade não
sejam erguidos sobre os locais com valor patrimonial.
Tendo em conta a possibilidade de existirem ajustes ao traçado da linha elétrica e a ausência de
elementos patrimoniais com valor patrimonial excecional, considera-se que não existem
condicionantes patrimoniais determinantes que inviabilizem qualquer um dos corredores em estudo.
Se a destruição de um sítio for total ou parcial e, assumida no projeto de execuçãocomo inevitável,
esgotando-se todas as hipóteses de a evitar, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda
pelo registo da totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da sua escavação integral.
Após a escolha final do troço, por onde irá passar a Linha de Eletricidade, deverão ser realizadas
prospeções arqueológicas sistemáticas em todo o corredor, numa largura de 100m, bem como, das
áreas de implantação dos estaleiros.
Com a realização desta fase de trabalho de campo será necessário proceder a nova avaliação de
impactes patrimoniais, tendo em conta a implantação do projeto e a real afetação provocada pela
materialização dos componentes de obra, e nova proposta de Medidas de Minimização Patrimonial.
Convém salientar que durante a execução da obra deverá ser efetuado o acompanhamento
arqueológico de todas as atividades que impliquem remoção ou movimentação de terras, incluindo a
desmatação, abertura de acessos ou melhoramento de caminhos existentes e preparação das áreas
de estaleiro. Este acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, no
caso das ações inerentes à realização do projeto não serem sequenciais mas sim simultâneas.

6.8 - SISTEMAS ECOLÓGICOS
6.8.1 - Introdução. Metodologia
O presente estudo das grandes condicionantes à instalação da Linha Pedralva – “Vila Fria B”, a
400kV tem como principal objetivo a seleção de um corredor de 400 m que minimize a ocorrência de
eventuais impactes significativos ao nível dos sistemas ecológicos.
Foi efetuada uma caracterização biogeográfica e bioclimática da área de estudo bem como uma
caracterização geral da vegetação potencial da área de implantação dos diferentes corredores. Por
outro lado, foram analisados os corredores propostos para os 4 troços, tendo em conta a informação
existente para as espécies mais suscetíveis e relevantes no contexto regional e nacional, assim como
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o uso do solo presente, identificado com base na informação do COS2007 (IGP) e no que foi
observado durante a visita efetuada a 10 de Outubro de 2011.
Foram ainda consultadas as entidades com Informação relevante, nomeadamente o Instituto da
Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB – Atual ICNF, Instituto da Conservação da
Natureza e Florestas).
6.8.2 - Enquadramento biogeográfico e bioclimático
A área de estudo localiza-se na Região Eurosiberiana, Sub-região Atlântica-Medioeuropeia,
Superprovíncia Atlântica, Província Cantabro-Atlântica, Setor Galaico-Português, Subsector Miniense,
Superdistrito Miniense Litoral (Costa et al., 1998).

Figura 7 – Enquadramento biogeográfico
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Em termos bioclimáticos, situa-se numa área de macro-bioclima predominantemente Mediterrânico,
com algumas áreas de macro-bioclima Temperado (ainda que sub-mediterrânico) nas cotas mais
altas; correspondem, respetivamente, aos termotipos Mesomediterrânico e Termo a Mesotemperado.
Quanto ao ombroclima, é Húmido na totalidade da área atravessada (Mesquita & Sousa, 2009).

Figura 8 – Termotipos
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Figura 9 – Ombrotipos

A vegetação zonal – que não é condicionada por fatores locais, estando estreitamente relacionada
apenas com o clima regional – que ocorre nesta área é enquadrável na série Viburno tini-Querco
roboris Sigmetum (Capelo et al., 2007). Ou seja, é genericamente constituída por mosaicos de
vegetação formados pelos seguintes elementos: bosques dominados por carvalho-alvarinho (Viburno
tini-Quercetum roboris), matagais dominados por azereiro (Frangulo alnae-Prunetum lusitanicae),
giestais (Ulici latebracteati-Cytisetum striati), urzais e urzais-tojais (Erico umbellatae-Pterospartetum
tridentati; Ulicetum latebracteati-minoris; Ulici minoris-Ericetum umbellatae) e prados vivazes
dominados por bracejo (Avenulo sulcata-Stipetum giganteae) ou por Agrostis spp. (Potentillo
reptantis-Agrostietum stoloniferae).
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6.8.3 - Caracterização da Área e Corredores em Análise
Como se pode observar na figura seguinte, a área de estudo localiza-se numa zona de elevada
densidade populacional, dividindo-se pelos concelhos de Viana do Castelo, Ponte de Lima, Vila
Verde, Amares, Braga e Póvoa do Lanhoso.
Na mesma figura é possível verificar que a área classificada mais próxima, designada por Sítio de
Interesse Comunitário do Rio Lima (PTCON0020), se localiza a mais de 3 km de distância.

Figura 10 – Localização das áreas classificadas na envolvente aos corredores propostos para a implementação
da Linha Pedralva – “Vila Fria B”, a 400kV

De acordo com informação disponibilizada pelo ICNF a área de estudo não atravessa nenhuma zona
considerada como crítica ou muito crítica no que respeita ao risco de colisão de aves com a
infraestrutura. De facto, na figura seguinte assinalam-se as áreas críticas e muito críticas definidas
por aquele Instituto, podendo verificar-se que aquela que se situa a menor distância fica a mais de
10km.
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Figura 11 – Localização das áreas críticas e muito críticas na envolvente aos corredores propostos para a
implementação da Linha Pedralva – Vila Fria B, a 400kV

O corredor estudado desenvolve-se mais ou menos perpendicularmente aos rios Cávado, Homem e
Neiva, que atravessa. A zona atravessada é ocupada predominantemente por áreas agrícolas, nas
imediações dos rios e ribeiras; por florestas na meia encosta; e por matos e vegetação herbácea nos
cabeços. Assim, a vegetação natural com valor de conservação que pode existir nesta área
corresponde essencialmente aos biótopos higrófilos junto às linhas de água, ocupados por vegetação
ripícola; a bosques climácicos de folhosas – carvalhais e sobreirais; e a matos e prados, nas cotas
mais altas.
A Diretiva n.º 92/43/CEE, também conhecida por “Diretiva Habitats”, constitui aquele que é
considerado o principal instrumento legal de proteção e conservação dos habitats naturais da flora
selvagem não abrangidos por Áreas de Paisagem Protegida ou Parques Nacionais ou Naturais. O
anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99 (alterado) lista as espécies consideradas de interesse
comunitário (descriminando as que são consideradas prioritárias); o anexo B-IV lista as espécies de
interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa; e o anexo B-V as espécies de interesse
comunitário cuja captura ou colheita na Natureza e exploração podem ser objeto de medidas de
gestão. No anexo B-I constam os habitats que merecem proteção especial.
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Não existe cartografia de Habitats disponível para a zona em análise, uma vez que a mesma não
abrange qualquer área com estatuto de proteção. No entanto, considerando o seu enquadramento
biogeográfico e bioclimático, considera-se que é possível existirem áreas dos seguintes Habitats
(ainda que a ocorrência de alguns seja pouco provável):


4020 * Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix;



4030 Charnecas secas europeias;



5230 * Matagais arborescentes de Laurus nobilis;



5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos;



6220 * Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea;



6410 Pradarias com Molinia em solos calcários, turfosos e argilo-limosos (Molinion caeruleae);



6420 Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion;



6430 Comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino;



6510 Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);



9160

Carvalhais pedunculados ou florestas mistas de carvalhos e carpas subatlânticas e

médio-europeias da Carpinion betuli;


91B0 Freixiais termófilos de Fraxinus angustifólia;



91E0 * Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae);



9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica;



92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba.

No que respeita à eventual presença de espécies com estatuto de proteção nos corredores
atravessados, existem registos de alguns exemplares dentro das quadrículas UTM 10 x 10 Km
atravessadas de:
-

Centaurea nigra subsp. rivularis: espécie endémica de Portugal, ainda que sem estatuto
legal de proteção;

-

Ruscus aculeatus: Anexo V da Diretiva Habitats, muito comum;

-

Veronica micrantha: Anexos II e IV da Diretiva Habitats, ocorre em orlas de carvalhais e
outras matas caducifólias, em locais húmidos e sombrios;
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-

Arnica montana subsp. atlantica: Anexo V da Diretiva Habitats, ocorre em habitats húmidos,
principalmente em zonas montanhosas;

-

Narcissus bulbucodium: Anexo V da Diretiva Habitats, bastante frequente;

-

Scrophularia sublyrata: Anexo V da Diretiva Habitats, ocorre em habitats rochosos e
nitrificados.

No Desenho 4 apresentado no Anexo A é possível verificar que, de entre os usos do solo existentes
na área de estudo (tendo por base a carta de ocupação do solo de IGP, 2007), apenas 3 poderão
incluir classes de ocupação do solo consideradas prioritárias para as espécies de aves ameaçadas
continentais especificados no Protocolo REN/ICNB (Anexo LA4) (APAI, 2007): 2.1 (culturas
temporárias), 3.2 (florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea) e 3.3 (zonas descobertas e
com pouca vegetação).
Relativamente à classe 2.1, as culturas temporárias podem ser de sequeiro, de regadio e arrozais,
mas na área de estudo verifica-se a predominância de culturas de regadio, que se localizam numa
zona de forte presença humana e se encontram bastante fragmentadas. O habitat prioritário de
culturas de sequeiro refere-se apenas às estepes cerealíferas, que não existem na área de estudo.
A classe 3.2 corresponde a florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea. No entanto, apesar
de esta classe poder incluir florestas de azinheira e de sobreiro, habitats considerados como
prioritários, na área de estudo inclui apenas floresta de pinheiro e eucalipto.
A classe 3.3, correspondente a zonas descobertas e com pouca vegetação e pode incluir o habitat
rocha nua, que é considerado prioritário. Durante a visita efetuada ao terreno verificou-se que é
maioritariamente constituída por áreas ardidas e vegetação esparsa, não tendo sido detetadas zonas
escarpadas com potencial de nidificação para espécies de aves rupícolas.
Conclui-se assim que nenhum dos usos do solo existentes na área de estudo, em geral, e nos
corredores em estudo, em particular, são considerados prioritários para as espécies de aves
ameaçadas de acordo com APAI (2007) e que as formações vegetais presentes são típicas de
ambientes humanizados, incluindo florestas de produção e sistemas agrícolas em pequenas parcelas,
para além das áreas urbanas. As comunidades faunísticas presentes são, na generalidade,
constituídas essencialmente por espécies ubiquistas e tolerantes à presença humana.
Com base na informação fornecida pelo ICNB relativa ao último censo nacional de lobo efetuado em
2002/2003 (Pimenta et al., 2005), verifica-se que os Troços 1, 3 e grande parte do 2 atravessam
quadrículas classificadas como de presença provável. A zona oriental do Troço 2 atravessa ainda
uma quadrícula de presença confirmada de lobo, como é visível na figura seguinte, o que se deve
apenas ao facto de nela estar incluída uma parte das Serras da Peneda e do Gerês. As alcateias a
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que se referem estas ocorrências foram denominadas por serra Amarela e serra Amarela Oeste e
integram-se no centro de atividade das serras da Peneda e Gerês. Em contrapartida, a zona da área
de estudo incluída nessa quadrícula apresenta uma forte presença humana, o que condiciona a
efetiva presença desta espécie.

Figura 12 – Informação fornecida pelo ICNB resultante do último censo de lobo (Pimenta et al. 2005), sítios de
interesse comunitário e áreas protegidas existentes na envolvente aos corredores em estudo.

Relativamente aos quirópteros, ainda com base em informação disponibilizada pelo ICNF verifica-se
que o abrigo de importância nacional mais próximo da linha está a cerca de 30km, na zona de
Valença.
O número de espécies de aves nidificantes por quadrícula UTM atravessada pelos corredores em
estudo é apresentado na figura seguinte. Estes dados foram cedidos pelo ICNB e foram obtidos no
âmbito do projeto "Novo Atlas das Aves Nidificantes em Portugal. ICNB" (Equipa Atlas, 2008). A
quadrícula atravessada pelas ligações à subestação B no Troço 4 é a que apresenta maior número
de espécies (73), seguida da quadrícula que inclui a quase totalidade do Troço 3 e grande parte do 2
(70 espécies).
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Figura 13 – Número de espécies de aves nidificantes que ocorrem nas quadrículas UTM na envolvente aos
corredores em estudo. Informação cedida pelo ICNB (Equipa Atlas, 2008).

De entre as espécies nidificantes que ocorrem na região, 13 são consideradas como mais suscetíveis
à colisão com linhas de muito alta tensão (LMAT) por APAI (2007), constituindo assim um indicador
do risco de colisão. A sua ocorrência por quadrícula é apresentada na figura seguinte, onde se pode
verificar que o risco de colisão apresenta um gradiente decrescente de oeste para este, verificandose que a quadrícula atravessada pelas ligações à subestação B, no Troço 4, é a que apresenta um
maior risco de colisão, com um total de 7 espécies de aves, enquanto a quadrícula atravessada pelas
soluções alternativas mais a nascente do Troço 2 é a que apresenta um menor risco, com apenas 3
espécies.
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Figura 14 – Número de espécies de aves nidificantes com base em Equipa Atlas (2007) que são mais
suscetíveis à colisão com linhas de muito alta tensão segundo APAI (2007).

Das 13 espécies de aves mais suscetíveis à colisão que ocorrem na região, apenas 9 ocorrem nas
quadrículas atravessadas pelos corredores em estudo. No quadro seguinte é apresentada a
distribuição destas espécies pelos usos do solo atravessados pelos corredores em estudo, o
respetivo estatuto de conservação em Portugal (Cabral et al. 2005) e o estatuto legal de proteção de
acordo com Diretiva Aves (Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril conforme revisto pelo Decreto-Lei
n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro). As áreas de floresta aberta ou de vegetação herbácea e as áreas
agrícolas são aquelas em que ocorre um maior número de espécies mais suscetíveis à colisão sendo,
por isso, as mais importantes na escolha final de um traçado para a linha em estudo.
De referir igualmente que ao longo dos vales dos principais cursos de água, rios Homem e Cávado e
ribeiras do Rojão e Tojal, poderão ocorrer deslocações de aves mais significativas do que em outros
locais atravessados pelos corredores em apreciação.
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Quadro 31 – Distribuição das espécies mais suscetíveis à colisão com LMAT pelos usos do solo que ocorrem
nos corredores em estudo. L.V. – Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, Cabral et al. (2005) (LC – Pouco
Preocupante, VU – Vulnerável, EN – Em Perigo). D.A. - Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE) e DL 140/99, de 24
de Abril com a redação dada pelo DL 49/2005, de 24 de Fevereiro – Anexo A-I.
Espécie
Nome
científico

Nome
comum

Pernis
apivorus
Circus
pygargus
Accipiter
gentilis
Falco
subbuteo
Falco
peregrinus

Falcãoabelheiro
Tartaranhãocaçador

Estatuto
L.V.

D.A.

Risco de
colisão

VU

I

Intermédio

EN

I

Intermédio

Açor

VU

Intermédio

Ógea

VU

Intermédio

Falcãoperegrino

VU

Alectoris rufa

Perdiz

LC

Elevado

Actitis
hypoleucos
Caprimulgus
europaeus
Emberiza
calandra

Maçaricodas-rochas
Noitibócinzento

VU

Elevado

Trigueirão

VU
LC

N.º de espécies

I

I

Uso do solo
Urbano

Agrícola

Floresta

Floresta
aberta /
vegetação
herbácea

X

X

X

Descoberta
e com
pouca
vegetação

Águas
interiores

X

X

X

X

X

X

Intermédio
X

X

X

X

X
X

Intermédio

X

Intermédio

X
0

5

X

X

X

X
4

8

3

1

A ocupação do solo em cada uma dos corredores em estudo é apresentada nas figuras que seguem,
separadamente para cada troço e alternativa possível para desenvolvimento da linha. Estas figuras
permitem uma visualização rápida das diferenças entre a ocupação do solo das várias soluções
alternativas em apreciação.
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Troço 1

Troço 2
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Troço 3

Troço 4 – Subestação A
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Troço 4 – Subestação B

Troço 4 – Subestação C

Figura 15 – Ocupação do solo nos diferentes corredores em estudo de acordo com a COS 2007 (IGP)
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A área correspondente a cada tipo de uso do solo que é atravessado pelos corredores em estudo é
apresentada no quadro abaixo. As alternativas potencialmente com maior impacte, ou seja, aquelas
que atravessam uma maior área agrícola e de floresta aberta ou de vegetação herbácea, são as
seguintes:
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Troço 1 – só está em consideração o Corredor Base



Troço 2 - Corredor Base + Alternativa 3 + Alternativa 2



Troço 3 - Corredor Base + Alternativa 5



Troço 4 (Subestação A) - Corredor Base + Alternativa MN2



Troço 4 (Subestação B) - Corredor Base + Alternativa 7 + Alternativa MN3



Troço 4 (Subestação C) – Alternativa 6 + Alternativa MN1
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Quadro 32 – Área (ha) ocupada por cada uso do solo nos 4 Troços e respetivos corredores / alternativas. Assinalam-se as classes de uso mais sensíveis no que respeita à

Troço 2

Troço 3

Troço 4 - Subestação A

Troço 4 - Subestação B

Troço 4 - Subestação C

1.2 Indústria, comércio e
transportes

1.3 Áreas de extração de
inertes, áreas de
deposição de resíduos e
estaleiros de construção

1.4 Espaços verdes
urbanos, equipamentos
desportivos, culturais e de
lazer, e zonas históricas

2.1 Culturas temporárias

2.2 Culturas permanentes

2.3 Pastagens
permanentes

2.4 Áreas agrícolas
heterogéneas

3.1 Florestas

3.2 Florestas abertas e
vegetação arbustiva e
herbácea

3.3 Zonas descobertas e
com pouca vegetação

5.1 Águas interiores

Somatório de áreas onde
podem ocorrer espécies
sensíveis à colisão

Corredor Base

21,69

7,25

1,40

0,74

90,41

60,20

0,67

15,67

158,95

150,40

3,85

7,56

244,67

Corredor Base

25,26

4,84

6,26

Corredor Base + Alternativa 1
Alternativa 2
Corredor Base + Alternativa 3 + Alternativa 2

22,22
27,56
27,89

2,87
4,80

6,26
4,62
5,40

0,79

47,06
46,83
84,43
103,30

30,56

51,82

109,49

31,50
41,32
25,17

39,86
31,75
46,21

120,26
113,52
99,64

14,98

2,33

62,05

14,98
1,80

1,38
1,68
2,68

61,81
86,23
103,30

Corredor Base

9,64

3,33

22,28

1,05

59,21

175,88

125,72

148,00

Corredor Base + Alternativa 4

18,91

3,33

28,96

3,04

85,79

213,80

82,20

111,16

Corredor Base + Alternativa 5

14,96

3,33

101,79

1,40

44,63

135,27

88,70

Corredor Base + Alternativa MN2
Alternativa 6
Corredor Base + Alternativa MN3
Corredor Base + Alternativa 7 + Alternativa
MN3
Alternativa 6

5,18
7,76
10,82

5,05
1,85
5,06

29,29
62,94
12,50

6,09
22,33
6,072

4,93
64,61
43,28

357,72
202,56
388,59

84,93
25,98
157,76

61,84
76,80

176,06
88,92
247,06

6,48

5,05

12,50

6,09

12,76

383,52

192,07

89,01

293,57

10,46

1,85

63,97

22,33

111,99

304,07

43,20

41,72

148,89

7,87

5,05

30,24

6,092

52,36

471,24

102,11

103,57

235,91

5,50
7,62

5,05
1,85

12,13
58,96

6,09
21,74

2,30
10,50

107,89
138,22

18,14
14,40

Corredor Base + Alternativa 6 + Alternativa
MN2
Corredor Base
Alternativa 6 + Alternativa MN1
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1.1 Tecido urbano

Troço 1

Alternativa

colisão de aves (verde claro) bem como as soluções onde se regista a maior área destas classes de uso do solo (verde).

190,49

30,26
73,36
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6.8.4 - Síntese Comparativa dos Corredores em Análise
Com base na informação apresentada considera-se que nenhum dos corredores em estudo implicará
impactes significativos nos sistemas ecológicos, uma vez os usos do solo existentes não são
prioritários para as espécies de aves ameaçadas, sendo as formações vegetais presentes típicas de
ambientes humanizados. Em consequência, as comunidades faunísticas presentes são constituídas
essencialmente por espécies ubiquistas e tolerantes à presença humana.
No entanto, e tendo em conta a informação apresentada, verifica-se que as áreas agrícolas e as
florestas abertas ou de vegetação herbácea são as que, na área em estudo, são mais favoráveis à
ocorrência de aves com estatuto de ameaça ou estatuto legal de proteção. Por essa razão, a
avaliação das combinações de alternativas de corredores em apreciação para cada troço da linha
teve em conta o atravessamento destes usos do solo. A área destes e dos restantes usos do solo
atravessada por cada hipótese é apresentada no quadro anterior. Para a comparação das hipóteses
foi calculada a soma dos dois usos do solo anteriormente referidos como os mais relevantes para
este descritor.
No Troço 1 está em apreciação apenas o Corredor Base, não havendo por isso mesmo alternativas
para comparação.
No Troço 2 a solução mais favorável será aquela que combina o Corredor Base com a Alternativa 1.
No Troço 3 a melhor solução será a que combina o Corredor Base com a Alternativa 4.
Para o Troço 4 consideraram-se as ligações à subestação com três localizações alternativas. Para a
subestação A, a melhor solução corresponderá à Alternativa 6. Para a subestação B a Alternativa 6
deverá igualmente corresponder à melhor solução. Finalmente, para a subestação C a melhor
solução corresponde ao Corredor Base.

6.9 - PAISAGEM
6.9.1 - Introdução
A paisagem é um importante fator na avaliação dos impactes ambientais inerentes à instalação de
uma infraestrutura. A paisagem, enquanto um sistema complexo e multifuncional, resulta numa dada
perceção visual, que surge com maior ou menor expressão consoante a harmonia das suas diversas
componentes. É esta harmonia que confere a qualidade visual na apreensão de uma determinada
área. Desta forma, revela-se importante a correta análise e avaliação de impactes que se podem
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traduzir numa deterioração visual, que comprometa a capacidade de atração e consequentemente o
respetivo potencial económico de uma determinada região.
A linha, pela concentração e dimensão das estruturas metálicas que a constituem, ainda que de
carácter reticulado, são suficientes para alterar o ambiente visual da área de implantação.
Desta forma, apresenta-se a caracterização paisagística do ambiente afetado pelo projeto,
interpretando e avaliando os seus fatores intrínsecos e extrínsecos quanto à capacidade de resposta
à intrusão visual que a infraestrutura em estudo irá provocar. Esta análise permitirá avaliar, nesta
fase, quais as alternativas de desenvolvimento da linha, que determinarão a menor degradação
visual, isto é, permitirá identificar, das soluções propostas, a que determinará a menor intrusão visual.

6.9.2 - Caracterização Paisagística da Área em Estudo
A área afeta aos corredores em estudo, inserida na região natural do Noroeste Cismontano,
desenvolve-se nos concelhos de Braga, Póvoa do Lanhoso, Amares, Vila Verde, Ponte de Lima e
Viana do Castelo, abrangendo três bacias hidrográficas – Ave, Cávado e Lima.
A área em análise, com início na Subestação de Pedralva, a sul do rio Cávado, e término na
aproximação do vale do rio Lima, na futura Subestação de “Vila Fria B”, desenvolve-se num território
marcado pelo relevo fortemente ondulado, promovido por uma sucessão orográfica de serras e
cabeços, e vales mais ou menos alargados, função do substrato geológico em presença,
predominantemente granítico.
As serranias são o prolongamento das serras a leste, a serra Amarela e do Gerês, cujos contrafortes
se erguem das margens do rio Homem, na face nascente da área de estudo. A densa rede
hidrográfica é constituída pelos afluentes dos rios suprarreferidos, promovendo a oscilação altimétrica
referida, e estruturando fortemente o território através dos expressivos vales das linhas de água que
demarcam a área de estudo a noroeste e a sudeste, o rio Lima e o rio Cávado.
Estas considerações estão patentes nas cartas de análise fisiográfica apresentadas em seguida.
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Figura 16 – Carta de Hipsometria (escala aproximada 1:175 000)

126

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
ANTEPROJETO
VOLUME 5 - ESTUDO DAS GRANDES CONDICIONANTES
AMBIENTAIS - SELEÇÃO DO CORREDOR

Figura 17 – Carta de Declives (escala aproximada 1:175 000)
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Figura 18 – Carta de Exposições (escala aproximada 1:175 000)

Na Carta Hipsométrica observam-se as linhas que estruturam a paisagem, a sucessão de serras e
linhas de água com orientação nordeste – sudoeste, a Carta de Declives reflete o contraste existente
entre as serras e os vales aplanados, e por fim na Carta de Exposições, pela notória diversidade na
orientação das encostas, é evidente a ondulação de todo o território.
A ocupação do solo surge fortemente condicionada pelos fatores de natureza orográfica, a ocupação
agrícola associada na maioria das vezes às povoações, ocupa os vales mais abertos e as encostas
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mais suaves, onde a disponibilidade hídrica é maior e os solos são mais profundos, surgindo porém
em algumas vertentes mais declivosas armadas em socalcos e aproveitadas para a cultura da vinha,
olival, pomares e hortas. Nas encostas mais declivosas, e zonas mais agrestes, predominam os
matos e florestas, pontuados pelos afloramentos rochosos característicos desta região.

Fotografia 22 – Panorâmica característica da área em estudo, demonstrando um relevo ondulado e onde é
possível observar as encostas com uma ocupação florestal (algumas áreas ardidas) e matos, pontuados por
afloramentos rochosos.

A área de estudo manifesta-se bastante humanizada, sobretudo na aproximação ao rio Cávado onde
o relevo mais suave promove não só a expansão dos principais centros urbanos, como Amares, Vila
Verde e Braga, mas também a proliferação de pequenos aglomerados ao longo da rede viária, por
vezes criando faixas contínuas.
Contudo, a matriz que suporta esta forte dispersão urbana onde coexistem solares e igrejas,
características da paisagem minhota, com moradias familiares, unidades industriais e espaços
comerciais de construção recente, persiste verde. Os vales, pela sua fertilidade, e as serranias, pela
agressividade das suas encostas, foram salvaguardados do crescimento urbano, contribuindo para
uma paisagem marcada pelo valor cénico moderado a elevado.

Fotografia 23 – A expansão urbana surge fundamentalmente nas zonas mais planas associadas aos vales mais
largos, enquanto as encostas mais agreste mantêm a sua matriz florestal.

Este território reflete ainda assim as características da paisagem Minhota, evidenciando um carácter
rural, que tem vindo sucessivamente a ser modificado devido à pressão urbana introduzida pelo
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desenvolvimento desenfreado das periferias dos centros urbanos de maiores dimensões (Braga) e
outros de menor dimensão (Póvoa do Lanhoso, Amares e Vila Verde), contribuindo para a
descaracterização desta matriz onde originariamente predominavam diversas tonalidades de verde.

Fotografia 24 – Panorâmica característica da paisagem minhota, demonstrando a diversidade de tonalidades de
verdes.

A paisagem é também determinada por fatores climáticos, que exercem forte influência na vegetação,
ocupação do solo e na dinâmica geomorfológica da região. O clima apresenta-se ameno e com as
quatro estações bem definidas, tendo uma influência marcadamente atlântica, responsável pelas
superfícies frontais de deslocação oeste-este através dos vales.
Os invernos são bastante chuvosos e frios, com possibilidade de ocorrência de neve, enquanto as
primaveras são tipicamente frescas com brisas matinais que ocorrem com maior frequência,
principalmente nas maiores altitudes. Os verões são quentes e solarengos, podendo ocorrer alguma
precipitação de curta duração, contribuindo para a conhecida denominação da região de Verde
Minho. Por seu lado os outonos são amenos e pluviosos, sendo frequente a ocorrência de nevoeiros,
principalmente no vale do rio Cávado. (http://www.cm-braga.pt)
Da mesma forma que a morfologia do terreno, a litologia, e o clima condicionaram o uso do solo,
também estes fatores físicos se refletiram na vegetação espontânea em presença. A área em estudo
encontra-se assim, segundo Pina Manique e Albuquerque, integrada na Região Natural do Noroeste
Cismontano, na transição, de norte para sul, da zona fitoclimática Atlântica – Mediterrâneo-atlântica
(A.MA), de nível basal (inferior a 400m), caracterizada pela presença de castanheiro (Castanea
sativa), pinheiro bravo e manso (Pinus pinaster e Pinus pinea), carvalho roble (Quercus robur) e
sobreiro (Quercus suber), para a zona fitoclimática Subatlântica – Atlântica – Mediterrâneo-atlântica
(SA.A.MA), de nível submontano (400-700m) onde, para além das espécies referidas para a zona
fitoclimática anterior, predominam também a bétula (Betula celtiberica), o carvalho negral (Quercus
pyrenaica) e o teixo (Taxus baccata).
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Esta diversidade fisiográfica, com manifestas repercussões no território e na sua apropriação,
materializa uma variedade de territórios facilmente identificáveis, ou macrounidades de Paisagem
(UP), já reconhecidas nos Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em
Portugal Continental5:


O imenso Vale do Lima (UP1) ladeado por verdejantes bosques de folhosas, caracterizado
pelo retalhado mosaico agrícola que a policultura intensiva exige, e pelo povoamento disperso,
onde despontam singulares casas senhoriais de beleza notável.



A paisagem ondulada confinada entre os rios Lima e Cávado (UP2), marcada pela diversidade
do padrão que a reveste. A agricultura nos vales e encostas menos acentuadas, onde se fixam
também as povoações, estendendo-se por vezes a vertentes mais acentuadas através de
socalcos onde se cultiva a vinha e o olival, restando às áreas mais agrestes, a floresta mista ou
de produção, o mato ou apenas a rocha nua, conferindo aos cabeços uma imagem singular.



Os contrafortes da Serra da Peneda – Gerês (UP3), neste território materializados pelas
serras Amarela e de Santa Isabel, que a norte e a sul do rio Homem, respetivamente,
promovem, no quadrante nordeste, um nítido acentuamento da agressividade orográfica,
refletem uma ocupação dominada por mato e floresta.



O amplo Vale do Cávado (UP4) de terras profundas e férteis, marcado à semelhança do vale
do Lima por uma policultura intensiva, materializa no território um tecido muito
compartimentado. Este manto agrícola expande-se pelo relevo mais suave desta área, assim
como os aglomerados urbanos maiores e em maior número. As manchas florestais persistem,
embora apenas pontuando a matriz agrícola.



Por fim, o território demarcado entre os rios Cávado e Ave (UP5), caracterizado pela maior
suavidade do relevo relativamente à paisagem entre rios a norte, condição fisiográfica que
promoveu uma maior humanização, sobretudo na envolvente a Braga, refletindo-se numa
crescente descaracterização da paisagem rural minhota.

A figura seguinte identifica as referidas macrounidades de paisagem.

5

Coord.: d’ABREU, A. C., CORREIA, T. P., OLIVEIRA, R., (2004). Contributos para a Identificação e Caracterização da
Paisagem em Portugal Continental, Universidade de Évora, Departamento de Planeamento Biofísico e Paisagístico, Volume II
e Volume III, Colecção Estudos 10, DGOTDU.
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Figura 19 – Macrounidades de Paisagem (escala aproximada 1:175 000)

6.9.3 - Síntese Comparativa dos Corredores em Análise
Os corredores alternativos para a futura linha interferem com zonas com características distintas, e
consequentemente com áreas de visibilidade (Frequência de Visibilidades), capacidade de
dissimulação (Absorção Visual) e qualidade cénica (Qualidade Visual) com magnitudes variáveis,
que identificadas e devidamente cartografadas permitirão, nesta primeira fase, proceder a uma
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análise comparativa com o objetivo de identificar as soluções que globalmente permitirão minimizar o
impacte visual resultante da implantação da linha neste território.
Refere-se que, na definição dos corredores se procurou à partida o maior afastamento possível aos
principais aglomerados urbanos, de modo a minimizar a sua afetação. Contudo, este território
manifesta uma elevada ocupação humana, prevendo-se que a infraestrutura em análise venha a
determinar uma intrusão visual relevante.
Esta análise preliminar, permitindo avaliar o potencial impacte que cada uma das soluções poderá
determinar, implica que se proceda em primeiro lugar a uma análise de visibilidades, determinada
em função da morfologia do terreno e da presença humana.
Para este estudo, foram escolhidos os pontos com maior afluência de população ou de potenciais
observadores, com potencial visibilidade para a área de implantação do projeto, considerando-se que
estes correspondem às principais povoações, infraestruturas rodoviárias ou outros pontos com afluxo
de população, como por exemplo miradouros e santuários.
Na escolha dos pontos considerou-se que a visão humana apenas consegue distinguir com nitidez os
apoios e respetivos cabos até aos 2.000 m, ponto a partir do qual este tipo de infraestrutura começa a
perder leitura, até deixar de ser apercebida aos 5.000 m.
Os locais turísticos embora não considerados no estudo das visibilidades, pela menor concentração
de observadores que apresentam comparativamente com os núcleos urbanos, foram analisados de
forma a prever de que forma serão afetados. Foram geradas bacias de visibilidade para a Casa do
Paço de S. Mamede, Casa de Recobello, Quinta de Caldeses, Casa de Lages, Quinta do Burgo,
Casa de Amares, Quinta Vale do Homem, Casa de Alvéolos, Quinta da Sara, Quinta das Marinhas,
Quinta de Cachopães, Casa do Baganheiro, Casa de Mormeiral e Casa das Torres.
As bacias visuais geradas para cada um dos focos selecionados foram cruzadas de modo a obter
uma carta que traduzisse a Frequência de Visibilidades (Figura 17) da paisagem envolvente às
infraestruturas em estudo, e assim identificar os corredores alternativos, ou trechos destes, mais
expostos, que poderão determinar uma maior intrusão visual.
Analisando a cartografia de visibilidades, observa-se que esta é muito variável, função da maior ou
menor concentração de aglomerados e da morfologia do terreno. O relevo ondulado das serras e
colinas determina uma reduzida amplitude visual, em contraste com as zonas aplanadas onde na
ausência de obstáculo ao alcance visual, a visibilidade é elevada.
Verifica-se que todas as alternativas em estudo são visíveis de pelo menos um ponto selecionado,
devendo-se este facto à elevada densidade urbana deste território. Contudo, a visibilidade é na sua
globalidade reduzida, já que os trechos da linha visíveis se manifestam sobretudo expostos apenas a
um foco de observadores.
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Como já foi referido a cartografia de visibilidades, foi obtida com base exclusivamente na morfologia
do terreno (MDT). No entanto, estas serão necessariamente menores em função da orientação das
encostas e, com maior relevância, do tipo de ocupação do solo em presença.
A carta de Absorção visual (Figura 18) traduz a conjugação destes fatores permitindo aferir a real
capacidade do território para suportar um impacte visual, bem como dissimular uma intrusão visual.
Da observação da carta de Absorção visual, deteta-se que, à semelhança da carta de análise
espacial anterior, se apresenta muito variável, sendo que predomina a moderada e a elevada
absorção. A elevada absorção, é função da ondulação do território e da presença de manchas
florestais que reduzem a amplitude visual e se assumem como obstáculo ao alcance visual. A
moderada absorção, está associada sobretudo a zonas de relevo mais suave com diminuta
frequência de observadores ou com ocupações que, pelo seu volume, dissimulam as intrusões
presentes no território. A reduzida absorção surge associada a zonas onde na elevada presença de
observadores, nem a ocupação, nem o relevo se impõem como obstáculo ao alcance visual,
determinando a elevada visibilidade de qualquer elemento exógeno, como são exemplo os vales
agrícolas.
Por fim, de modo a identificar o corredor que implica uma menor interferência com locais de elevado
valor paisagístico, produziu-se uma carta que reflete a Qualidade Visual (Figura 19) da área de
estudo. A qualidade visual é um recurso natural que não é inesgotável, nem se mantém inalterável
perante as atividades humanas, daí a necessidade de a proteger identificando as soluções que
permitirão a minimização da sua afetação.
Verifica-se que a qualidade visual é predominantemente moderada, promovida pela elevada presença
de espaços naturais ou seminaturais no território, matos e florestas de produção, sem grande
importância ecológica e\ou paisagística. A elevada qualidade visual manifesta-se associada aos vales
agrícolas, sulcados por linhas de água marginadas por galerias ripícolas bem conformadas, assim
como aos resquícios de mata paraclimácica, diversificando a matriz florestal. Por fim, a reduzida
qualidade detetada na área de estudo é determinada pela presença de áreas degradadas (pedreiras
e indústria) ou por ocupações de moderado valor cénico em condições fisiográficas desfavoráveis,
como são exemplo os matos e florestas de produção, em encostas expostas a norte.
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Figura 20 – Frequência de Visibilidades (Escala aproximada 1:100.000)
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Figura 21 – Absorção visual (Escala aproximada 1:100.000)
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Figura 22 – Qualidade visual (Escala aproximada 1:100.000)
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Troço 1
Este troço apresenta apenas uma alternativa, o Corredor Base, e no que se refere à Frequência de
Visibilidades observa-se que este será na sua maioria visível, dada a proliferação de aglomerados
urbanos na proximidade.
Foram considerados como focos de potenciais observadores para este troço as povoações de
Pedralva, Tojal, Castelhões, Crespos, Moure-Souto, Amares, Ferreiros, Besteiros, Barreiros, Picoto,
Coto e Fiscal. Foi ainda considerado um ponto de observação na Estrada Nacional 103, via ao longo
da qual se verifica um significativo crescimento urbano.
Verifica-se também que este troço coincide com a zona de atravessamento do vale do rio Cávado,
onde a morfologia mais suave promove uma maior amplitude visual, determinando não só a
visibilidade de extensões significativas do corredor por cada foco de observadores, mas também
trechos visíveis por mais de um foco em simultâneo.
Manifesta-se sobretudo visível na metade final do troço, apresentando dois trechos visíveis
simultaneamente das povoações de Castelhões e Crespos (km 5+000) e de Besteiros e Barreiros (km
9+000).
Observa-se que dos nove pontos de observação considerados para este troço, será visível de cinco
povoações, Barreiros, Castelhões, Crespos, Besteiros e Tojal, sendo que as três últimas apresentam
visibilidade para um trecho significativo da linha. Refere-se ainda que o corredor neste troço interfere
com o empreendimento turístico - Casa de Amares, e que será visível também da Casa do Paço de
São Mamede.
Analisando a capacidade de Absorção Visual do território atravessado pelo Troço 1, verifica-se que
esta se apresenta sobretudo elevada na primeira metade do troço, pela morfologia ondulada de
encosta, e pela forte presença de manchas florestais. Porém, na metade final a ocupação
maioritariamente agrícola do vale do Cávado, sem volume que se assuma como obstáculo ao alcance
visual, determina uma absorção moderada a reduzida, em função da menor ou maior presença de
focos de potenciais observadores.
Relativamente à Qualidade visual do território abrangido pelo Troço 1, verifica-se que a primeira
metade do troço apresenta uma qualidade cénica moderada a reduzida, função da presença de
ocupações que não se destacam pelo valor cénico, floresta de produção e matos, numa encosta
exposta predominantemente a norte (condição fisiográfica desfavorável). Em oposição, a metade final
do troço, ao coincidir com o atravessamento do vale agrícola do Cávado, interfere com uma área
dominada pelo moderado e elevado valor cénico.
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Troço 2
Este troço, para além do Corredor Base, apresenta três alternativas, a Alternativa 1, 2 e 3, que
conjugadas dão origem a quatro opções para o desenvolvimento da linha.
Analisando a carta que traduz a Frequência de Visibilidades, verifica-se que este troço,
independentemente

da

solução

escolhida

é

na

sua

maioria

visível,

apresentando-se

predominantemente visível de apenas um foco de observadores, manifestando porém trechos visíveis
simultaneamente de 2 e 3 focos de observadores.
Foram considerados como focos de potenciais observadores para este troço as povoações de Picoto,
Besteiros, Coto, Fiscal, Caldelas, Vila Verde, Cantinhos, S. Julião, Gondiães e Pico de Regalados.
Dos dez focos considerados na envolvente, o Troço 2 não é visível apenas de dois, Besteiros e
Gondiães. Refere-se ainda que a Alternativa 2 é visível dos empreendimentos da Casa de Alvéolos,
da Quinta do Vale do Homem, da Quinta da Sara (inserida dentro do corredor), e da Quinta de
Marinhas, sendo que a última se situa também muito próxima do Corredor Base (km16+000), sendo
afetada visualmente por este.
O Corredor Base assume-se como o mais exposto, no que se refere ao número de focos afetados.
Será visível de Coto, Fiscal, Caldelas, Cantinhos, São Julião e Pico de Regalados. A solução
Corredor Base + Alternativa 1 + Corredor Base manifesta-se ligeiramente mais favorável pelo facto de
atravessar menos zonas visíveis.
A Alternativa 2 é a solução que implica a afetação de focos de potenciais observadores numa
extensão mais significativa. As povoações de Picoto, Cantinhos e Coto apresentam visibilidade para
uma extensão superior a 1000 metros desta alternativa.
Verifica-se também que a conjugação Corredor Base + Alternativa 3 + Alternativa 2 materializa um
corredor menos favorável, uma vez que implica o atravessamento de zonas expostas a mais focos de
observadores e visíveis numa extensão muito significativa por um foco.
Desta forma, no que se refere às visibilidades, o Corredor Base + Alternativa 1 + Corredor Base
sobressai ligeiramente como mais favorável.
Relativamente à capacidade de Absorção Visual, verifica-se que o território atravessado se
manifesta dominado pela absorção visual moderada, função da morfologia ondulada e da alternância
entre ocupações sem capacidade de dissimulação visual, parcelas agrícolas, com manchas florestais,
ocupação com elevada capacidade de absorção visual.
Da observação desta cartografia verifica-se que a solução Corredor Base + Alternativa 1 + Corredor
Base se manifesta ligeiramente mais favorável. Esta assume-se como a solução que no seu
desenvolvimento atravessa mais áreas de elevada capacidade de dissimulação visual, associadas a
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manchas florestais, sem interferir com áreas de reduzida capacidade de absorção. Em oposição, a
Alternativa 2 destaca-se como a menos favorável, ao interferir com zonas mais expostas a potenciais
observadores, sem que a ocupação, agrícola, se assuma como obstáculo visual.
No que se refere à Qualidade Visual do território atravessado pelo Troço 2, verifica-se que, embora
dominado pela moderada qualidade visual, apresenta expressivas manchas de elevado valor cénico,
associadas na sua maioria às parcelas agrícolas de regadio que marginam o rio Homem e seus
afluentes. Todas as alternativas apresentadas transpõem os vales dos rios referidos e
consequentemente interferem com áreas de elevada qualidade. Contudo, a Alternativa 2 e a
conjugação Corredor Base + Alternativa 3 + Alternativa 2, ao desenvolverem-se para norte ao longo
da ribeira do Tojal, assumem-se nitidamente como as menos favoráveis.
No que se refere às restantes alternativas e possíveis conjugações, considera-se que nenhuma se
destaca como mais favorável, dado todas interferirem com manchas de elevado valor cénico.
Por fim, cruzando as informações obtidas nas diferentes análises espaciais, considera-se que a
conjugação Corredor Base + Alternativa 1 + Corredor Base sobressai como a mais favorável no
troço 2, pela menor exposição a potenciais observadores e pela maior capacidade de absorção da
área atravessada.
Troço 3
Este troço, para além do Corredor Base, apresenta duas alternativas, a Alternativa 4 e 5, que
conjugadas dão origem a três soluções para o desenvolvimento da linha.
Analisando a cartografia de Frequência de Visibilidades verifica-se que este troço é nitidamente
menos exposto que o troço anterior, função da presença de um proeminente festo que reduz
significativamente a amplitude visual dos focos de potenciais observadores.
Foram considerados como focos de potenciais observadores para este troço as povoações de Pico
de Regalados, Vila Verde, Gondiães, Prado, Pedregais, Costa, Moure, Carreiras, Portela do Meio,
Marrancos, Outeiro e Rio Mau.
Dos doze pontos de observação considerados na envolvente, este troço não é visível de Marrancos,
Moure, Picos de Regalados e Prado, mas a Alternativa 4 manifesta-se visível entre o km 21+000 e o
km 22+000 da Quinta de Cachopães. Porém, existe uma mancha florestal entre o empreendimento
turístico e a futura linha que permite dissimular ligeiramente esta intrusão visual.
O Troço 3 apresenta-se predominantemente visível de apenas um foco de observadores,
manifestando no troço final, pela maior concentração de povoações, visibilidade a partir de dois e três
focos simultaneamente.
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O Corredor Base assume-se como a solução mais favorável neste troço, por se apresentar menos
exposta aos pontos de observação considerados. Apesar de se desenvolver numa linha de cumeada,
previsivelmente mais exposta, as povoações na envolvente encontram-se sobretudo no sopé desta
elevação, apresentando reduzida amplitude visual.
A Alternativa 5, desvio do corredor supramencionado apresenta-se muito exposta, quer em extensão,
manifestando-se visível praticamente na totalidade do seu desenvolvimento, quer em frequência,
apresentando um trecho significativo exposto simultaneamente às povoações de Outeiro e Rio Mau.
Deste modo, esta alternativa assume-se como mais desfavorável no que respeita as visibilidades.
No que se refere à capacidade de Absorção Visual, verifica-se que o território manifesta
predominantemente moderada capacidade de dissimulação visual. Apesar da forte presença humana
e de ocupações com reduzida capacidade de absorção, (parcelas agrícolas) a presença de um festo
proeminente, separando os vales da ribeira do Rojão e do rio Neiva, determina uma reduzida
amplitude e alcance visual a partir dos focos considerados. O acentuamento do relevo reflete-se
também na presença de manchas florestais mais significativas, contribuindo para áreas de elevada
capacidade de dissimulação. As zonas de vale onde a ocupação não se assume como obstáculo ao
alcance visual, e se verifica uma maior concentração de povoações, traduzem-se em áreas mais
suscetíveis à introdução de um elemento exógeno (reduzida absorção visual).
Das soluções possíveis, a conjugação Alternativa 4 + Corredor Base distingue-se como a mais
favorável ao interferir em grande parte com áreas de elevada absorção.
O Corredor Base ao desenvolver-se ao longo da cumeada, mais agreste fisiograficamente, interfere
na generalidade com uma ocupação sem capacidade de dissimulação visual, os matos. Manifesta-se
assim, menos favorável do que a alternativa anterior, embora a altitude a que se desenvolve não
determine uma maior exposição a potenciais observadores.
Mais uma vez, o desvio ao corredor base, materializado pela Alternativa 5, manifesta-se mais
desfavorável, pois interfere com o vale agrícola do rio Neiva, área de moderada a reduzida absorção
visual.
Por fim, o território atravessado pelo Troço 3 apresenta uma Qualidade Visual muito variável. Os
vales do rio Neiva e afluentes marcam a paisagem de expressivas manchas de elevado valor cénico,
enquanto a envolvente, marcada pela linha de festo mencionada, e um cabeço a sudeste, se reveste
de manchas florestais e matos, conferindo à paisagem uma moderada qualidade visual. A presença
de qualidade reduzida está associada a estas ocupações em condições fisiográficas menos
favoráveis, sendo encostas expostas a norte.
Assim, no que se refere à salvaguarda da qualidade cénica deste território, a Alternativa 5 assume-se
novamente mais desfavorável, pois coincide praticamente na totalidade com o vale do rio Neiva, de
elevado valor cénico.
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O Corredor Base e a Conjugação deste com a Alternativa 4 manifestam-se muito semelhantes. O
Corredor Base afeta sobretudo áreas de moderada qualidade visual, afetando pontualmente manchas
de maior valor cénico associadas a vales agrícolas. Enquanto a solução Alternativa 4 + Corredor
Base interfere com expressivas áreas de elevado valor cénico associadas ao vale agrícola da ribeira
do Rojão, desenvolvendo-se limítrofe a este numa extensão muito significativa.
Por fim, cruzando as informações obtidas nas diferentes análises espaciais, considera-se que tanto a
solução Corredor Base como a conjugação Alternativa 4 + Corredor Base se assumem como as
soluções mais favoráveis no Troço 3.
Troço 4
O troço 4, por apresentar várias localizações para a subestação, que irá determinar o seu término,
apresenta para além do Corredor Base, cinco alternativas, a 6, a 7, Alternativa MN 1, Alternativa MN
2 e Alternativa MN 3, resultando em duas conjugações possíveis para aceder a Subestação A, quatro
para a Subestação B e duas para a Subestação C.
Analisando a cartografia de Frequência de Visibilidades verifica-se que este troço manifesta um
grande contraste, no que se refere à exposição a potenciais observadores, entre as soluções com
desenvolvimento a norte e a sul. Apesar da humanização destas áreas ser similar, a morfologia
vigorosa a norte determina uma visibilidade nitidamente menor que a verificada a sul, onde o relevo
suave promove uma elevada amplitude e alcance visual.
Foram considerados como focos de potenciais observadores para este troço as povoações de Vilela,
Freixo, S. Cristovão, Poiares, Vale de Colaços, Vitorino dos Piães, Ponte, Facha, Nora, Cabaços e
Rebordões. Foram ainda considerados pontos de observação nas estradas EN201, EM308, e EN204,
vias ao longo da quais se verifica um significativo crescimento urbano.
As soluções a norte apresentam-se predominantemente não visíveis, e quando expostas manifestamse apenas a um foco de potenciais observadores. Apesar de se verificar que estas soluções implicam
a afetação da Casa Mormeiral, observa-se a presença de manchas arbóreas entre este
empreendimento turístico e a futura linha, prevendo-se que estas dissimularão a intrusão visual
determinada por esta.
A solução a sul, Alternativa 6, apresenta uma elevada alternância entre trechos visíveis e não visíveis,
manifestando trechos significativos expostos a dois e três pontos de observação em simultâneo.
As alternativas MN 1 e MN 2, que estabelecem a ligação da Alternativa 6 à subestação C e do
Corredor Base à Alternativa 6 e à Subestação A, respetivamente, manifestam-se também
predominantemente visíveis. A primeira visível na totalidade da metade sul, e a segunda
apresentando uma alternância entre áreas visíveis e não visíveis ao longo do seu desenvolvimento.

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

143

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
ANTEPROJETO
VOLUME 5 - ESTUDO DAS GRANDES CONDICIONANTES
AMBIENTAIS - SELEÇÃO DO CORREDOR

Desta forma, no que se refere às visibilidades verifica-se que:


Para aceder à Subestação A as alternativas em estudo são bastante semelhantes. Apesar da
Alternativa 6 se manifestar mais visível, em extensão e frequência, do que o Corredor Base, a
ligação que este necessita para aceder à subestação, através da Alternativa MN 2, apresentase predominantemente visível e a extensão de linha que esta conjugação determina é muito
superior à materializada pela Alternativa 6.



Para aceder à Subestação B verifica-se que as soluções mais favoráveis, por se
manifestarem menos expostas a potenciais observadores, são as que se desenvolvem a norte.
Sendo a conjugação Corredor Base + Alternativa MN 3 a menos favorável pela maior
proximidade a povoações.



Para aceder à Subestação C verifica-se que a solução mais favorável é o Corredor Base, por se
manifestar menos exposto a potenciais observadores e por implicar uma menor extensão de linha.

No que se refere à capacidade de Absorção Visual, esta reflete nitidamente as diferenças orográficas
entre o norte e o sul. O relevo acentuado a norte traduz-se num revestimento dominado pela ocupação
florestal, que nos cabeços mais agrestes dá lugar a um mato rasteiro. A ocupação dominante, com
elevada capacidade de dissimulação, aliada à forte ondulação do território, reduzindo drasticamente a
amplitude e o alcance visual, determina uma matriz dominada pela elevada absorção visual.
A sul, a maior suavidade do relevo e a presença de vales amplos onde a agricultura se assume como a
ocupação dominante, determina uma menor capacidade de dissimulação do território. Os vales, em
função da maior ou menor presença de povoações, manifestam reduzida a moderada absorção visual,
enquanto as manchas florestais na envolvente se traduzem em manchas de elevada absorção.
Assim, as soluções a norte desenvolvem-se predominantemente em áreas de elevada absorção, e a
solução a sul, Alternativa 6, transpõe um território com absorção muito variável. Alternadamente
atravessa áreas de moderada absorção, associadas a zonas de mato ou vales mais encaixados
(menor amplitude visual), áreas de elevada absorção, associadas a manchas florestais, e áreas de
reduzida capacidade de absorção, motivadas pela morfologia mais suave (maior amplitude visual) e
pela presença de ocupações sem capacidade de dissimulação visual na presença de observadores,
na maioria das situações coincidentes com vales agrícolas.
As alternativas MN 1 e MN 2 desenvolvem-se predominantemente em manchas florestais,
atravessando áreas dominadas pela elevada capacidade de dissimulação.
Desta forma, no que se refere à Absorção Visual verifica-se que:


Para aceder à Subestação A a solução mais favorável é a conjugação Corredor Base +
Alternativa MN 2, por se desenvolver praticamente na totalidade em área de elevada absorção
visual.
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Para aceder à Subestação B verifica-se que as soluções mais favoráveis, por se
desenvolverem predominantemente no seio de manchas florestais, de elevada capacidade de
dissimulação visual, são as que se desenvolvem a norte, não se verificando diferenças
significativas entre as conjugações Corredor Base + Alternativa Minho Norte 3 e Corredor Base
+ Alternativa 7 + Alternativa Minho Norte 3.



Para aceder à Subestação C verifica-se que a solução mais favorável é o Corredor Base, por
se desenvolver predominantemente em áreas de elevada absorção visual, promovidas pela
ocupação em presença, de carácter florestal.

Por fim, relativamente à Qualidade Visual do território, abrangido pelo Troço 4, verifica-se que este
apresenta uma matriz dominada pela moderada qualidade visual. Esta é função da elevada presença
de matos e florestas de produção, ocupações sem grande importância ecológica e\ou paisagística,
que associadas a condições fisiográficas menos favoráveis se traduzem nas manchas de reduzida
qualidade visual que pontuam esta paisagem.
Contudo, as zonas de relevo vigoroso que implicam o predomínio das ocupações referidas,
promovem também áreas de elevado valor cénico, associadas aos cabeços agrestes que sem
vegetação exibem os singulares afloramentos rochosos que o substrato granítico determina.
Acrescem como áreas de reconhecido valor cénico, os vales agrícolas, revestidos por um tecido
muito compartimentado e diversificado, dotando a paisagem de inúmeras cores e texturas.
Observa-se, à semelhança das restantes análises, a diferença entre o território a norte e a sul. A
norte a ocupação predominantemente florestal traduz-se na interferência dos corredores sobretudo
com áreas de moderada qualidade visual, afetando duas expressivas áreas de elevado valor cénico,
associadas a um cabeço com afloramentos rochosos e a um vale agrícola de um afluente do rio Lima.
A sul, a maior suavidade do relevo promove uma maior ocupação agrícola, que se reflete no
desenvolvimento da Alternativa 6, alternadamente em áreas de moderada qualidade, coincidentes
com manchas de floresta de produção, e de elevada qualidade visual, associadas aos vales do rio
Neiva e afluentes.
Desta forma, no que se refere à Qualidade Visual verifica-se que:


Para aceder à Subestação A a solução mais favorável é a conjugação Corredor Base +
Alternativa Minho Norte 2, pois apesar de representar uma maior extensão de linha, evita dois
expressivos vales de elevado valor cénico, o vale do rio Neiva e de um ribeiro seu afluente.



Para aceder à Subestação B verifica-se que a solução mais favorável é a conjugação
Corredor Base + Alternativa 7 + Alternativa Minho Norte 3, por se desenvolver
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predominantemente no seio de uma mancha de floresta de produção, e por contornar as
expressivas manchas de elevado valor cénico detetadas a norte.


Para aceder à Subestação C verifica-se que a solução mais favorável é o Corredor Base, por
se desenvolver predominantemente em áreas de moderada qualidade visual, promovidas pela
ocupação em presença, floresta de produção.

Assim, cruzando as informações obtidas nas diferentes análises espaciais, considera-se que:


Para aceder à Subestação A a solução mais favorável é a conjugação Corredor Base +
Alternativa Minho Norte 2.



Para aceder à Subestação B a solução mais favorável é a conjugação Corredor Base +
Alternativa 7 + Alternativa Minho Norte 3.



Para aceder à Subestação C a solução mais favorável é o Corredor Base.

Por fim, refere-se que apesar do mencionado, será necessária uma análise mais pormenorizada
quando em posse do traçado e características da linha e apoios (tipo e altura dos apoios, linha
simples ou dupla, etc.) de modo a poder avaliar com maior detalhe a visibilidade da infraestrutura a
partir dos pontos de maior acessibilidade visual, assim como a Sensibilidade Visual da paisagem
afetada.

7 - ANÁLISE COMPARATIVA DE CORREDORES / ALTERNATIVAS
No Quadro 33 apresenta-se uma análise comparativa dos corredores em estudo, cujo objetivo é
auxiliar na seleção do corredor onde será implantada a linha Pedralva – “Vila Fria B”. Não
pretendendo este ser um quadro síntese de potenciais impactes, não são assinaladas todas as
condicionantes identificadas relativamente a cada um dos corredores, sendo apenas indicados os
elementos diferenciadores das diferentes Alternativas, pelo que podem surgir células sem conteúdo
sempre que o descritor em causa não possibilite uma diferenciação de corredores.
O Quadro 34 apresenta uma síntese da viabilidade dos vários corredores em estudo. A sua análise
permite verificar que o corredor mais favorável para a implantação da abertura da linha para cada
uma das hipóteses de subestação é a seguinte:
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Troço 1: Corredor Base



Troço 2: Corredor Base + Alternativa 3 + Alternativa 2



Troço 3: Corredor Base
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Troço 4:
-

Hipótese Subestação A: Corredor Base + Alternativa MN2

-

Hipótese Subestação B: Corredor Base + Alternativa 7 + Alternativa MN3

-

Hipótese Subestação C: Corredor Base

As questões mais fundamentais e que imperam nesta seleção prendem-se com a minimização de
impactes ao nível da proximidade a habitações e sobrepassagem dos espaços urbanos e
urbanizáveis, o fator preponderante na escolha, a par com alguns condicionamentos relativos ao
património e à ocupação agrícola.
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Quadro 33 – Análise comparativa dos corredores em estudo

Troço

Corredor /
Alternativa

Descritores
Ocupação Atual do
Ambiente Sonoro
Solo e Componente
Social

Ordenamento do
Território

Restrições e Servidões de
Utilidade Pública

Património
Cultural

Sistemas
Ecológicos

C. Base

Presença de espaços
urbanos e urbanizáveis
Não interfere com áreas
de equipamento
Interferência com área de
expansão industrial e com
área empresarial

Atravessa extensas manchas de
RAN.
Interferências com a REN.
Interferência marginal com pedreira.
Sem interferência com AHSC
Interferência com os perímetros de
uma captação de água para combate
a incêndios

Bastante edificação ao
longo do corredor.
Pedreira em
exploração no
corredor
Uma unidade turística
na zona limítrofe do
corredor (Quinta das
Marinhas)

Presença de
recetores
sensíveis ao longo
do corredor

Número de
Ocorrências (7)
Significância de
Impacte (2)

Área
relativament
e reduzida
dos habitats
favoráveis à
avifauna

C. Base +
Alt. 1 + C.
Base

Presença de espaços
urbanos e urbanizáveis
Interfere com a Zona
Especial de Salvaguarda
de Recursos
Não interfere com áreas
de equipamento.
Interferência com área de
expansão industrial

Atravessa extensas manchas de
RAN
Pequenas interferências com a REN
Interferência marginal com pedreira
Sem interferência com AHSC
Interferência com os perímetros de
uma captação de água para combate
a incêndios

Bastante edificação ao
longo do corredor
Pedreira em
exploração no
corredor
Uma unidade turística
na zona limítrofe do
corredor. (Quinta das
Marinhas)

Maior numero de
recetores
sensíveis ao longo
do corredor

Número de
Ocorrências (4)
Significância de
Impacte (1)

Menor área
dos habitats
favoráveis à
avifauna

T2
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Paisagem

Visível de 6 focos de
observadores e de 1
empreendimento
turístico.
Desenvolvimento
predominantemente em
áreas de absorção
moderada, interferindo
com uma mancha de
elevada qualidade
visual.
Atravessamento de
menos zonas visíveis
relativamente aos
restantes corredores.
Visível de 6 focos de
observadores e de 1
empreendimento
turístico.
Desenvolvimento em
áreas de absorção
moderada a elevada,
interferindo com duas
manchas de elevada
qualidade visual.
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Quadro 33 – Análise comparativa dos corredores em estudo

Troço

Corredor /
Alternativa

Alt. 2

Ordenamento do
Território

Presença de espaços
urbanos e urbanizáveis.
Interferência com área de
Equipamento do PDM:
campo de tiro e praia
fluvial da Malheira
Interferência com espaço
industrial

Restrições e Servidões de
Utilidade Pública

Atravessa extensas manchas de
RAN
Interferência com a REN
Interferência com área de contracto e
prospeção e pesquisa de águas
minerais naturais
Interferência com o AHSC
Interferência com campo de tiro e
praia fluvial da Malheira
Interferência com os perímetros de
uma captação de água para combate
a incêndios

T2

C. Base +
Alt. 3 + Alt.
2

Presença de espaços
urbanos e urbanizáveis.
Não interfere com áreas
de equipamento
Interferência com espaço
industrial
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Atravessa extensas manchas de
RAN.
Interferência com a REN
Interferência com o AHSC
Interferência com os perímetros de
uma captação de água para combate
a incêndios

Descritores
Ocupação Atual do
Solo e Componente
Ambiente Sonoro
Social
Interferência quase
contínua de áreas
agrícolas e RAN
associadas ao vale do
rio Homem e à Rib.ª
do Tojal
Muito condicionada
pelo atravessamento
Presença de
da área de vinha
recetores
associada ao Mosteiro sensíveis ao longo
do corredor
de Rendufe e pela
praia fluvial da
Malheira com projeto
de requalificação
Uma unidade turística
na zona limítrofe do
corredor. (Quinta da
Sara)

Ocupação agrícola no
vale da rib.ª do Tojal e
do Rio Homem.
Uma unidade turística
na zona limítrofe do
corredor. (Quinta da
Sara)

Menor numero de
recetores
sensíveis ao longo
do corredor

Património
Cultural

Número de
Ocorrências (10)
Significância de
Impacte (4)

Número de
Ocorrências (9)
Significância de
Impacte (3)

Sistemas
Ecológicos

Paisagem

Área
intermédia
dos habitats
favoráveis à
avifauna

Visibilidade de 4 focos
de observadores mas
de alguns numa
extensão significativa.
Visível ainda de 4
empreendimentos
turísticos.
Desenvolvimento
predominantemente em
áreas de absorção
moderada, interferindo
com áreas de reduzida
absorção. Elevada
interferência com áreas
de elevada qualidade
visual.

Maior área
dos habitats
favoráveis à
avifauna

Visibilidade de 3 focos
de potenciais
observadores, de dois
deles numa extensão
significativa. Visível
ainda de 2
empreendimentos
turísticos.
Desenvolvimento
predominantemente em
áreas de absorção
moderada, interferindo
com uma expressiva
mancha de elevada
qualidade visual.
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Quadro 33 – Análise comparativa dos corredores em estudo

Troço

Corredor /
Alternativa

Ordenamento do
Território

Restrições e Servidões de
Utilidade Pública

Descritores
Ocupação Atual do
Ambiente Sonoro
Solo e Componente
Social

Património
Cultural

Sistemas
Ecológicos

C. Base

Sem interferências
significativas, apenas
pequenas interferências
com áreas urbanas e
urbanizáveis

Atravessa uma mancha de RAN em
1km de extensão.
Interferência com os perímetros de
uma captação de água para combate
a incêndios

Maioritariamente em
área florestal
Pouca ocupação
humana

Menor número de
recetores
sensíveis ao longo
do corredor

Número de
Ocorrências (8)
Significância de
Impacte (1)

Área
intermédia
dos habitats
favoráveis à
avifauna

Alt. 4 + C.
Base

Sem interferências
significativas, apenas
pequenas interferências
com áreas urbanas e
urbanizáveis

Comparativamente ao Corredor Base
tem maior predomínio de solos RAN.
Interferência com os perímetros de
uma captação de água para combate
a incêndios

Ocupação humana e
agrícola na travessia
do vale da rib.ª do
Rojão

Presença de
recetores
sensíveis ao longo
do corredor

Número de
Ocorrências (11)
Significância de
Impacte (3)

Menor área
dos habitats
favoráveis à
avifauna

T3
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Paisagem

Visível de 5 focos de
observadores, mas em
extensões pouco
significativas.
Desenvolvimento em
áreas de absorção
moderada a elevada,
interferindo com duas
manchas de elevada
qualidade visual.
Visível de 6 focos de
observadores e de 1
empreendimento
turístico.
Desenvolvimento
predominantemente em
áreas de absorção
elevada, interferindo
com uma expressiva
mancha de elevada
qualidade visual.
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Quadro 33 – Análise comparativa dos corredores em estudo

Troço

T3

Corredor /
Alternativa

C. Base +
Alt. 5

C. Base +
Alt. MN2

Ordenamento do
Território

Restrições e Servidões de
Utilidade Pública

Sem interferências
significativas, apenas
pequenas interferências
com áreas urbanas e
urbanizáveis

Interferência significativa com o Rio
Neiva e mais desfavorável
relativamente à RAN.
Maior interferência com áreas REN.
Interferência com os perímetros de
uma captação de água para combate
a incêndios

Interferência com um
espaço industrial proposto
Interferência com espaço
de equipamento previsto
(aeródromo)

Mais favorável no respeita à RAN
Interferência com extensas manchas
de REN
Interfere com o vértice geodésico de
Fonte do Ido
Interferência com os perímetros de
uma captação de água para combate
a incêndios

Descritores
Ocupação Atual do
Solo e Componente
Ambiente Sonoro
Social

Ocupação humana e
agrícola no vale do rio
Neiva.

Maioritariamente em
área florestal
Pouca ocupação
humana

Presença de
recetores
sensíveis ao longo
do corredor

Poucos recetores
sensíveis ao longo
do corredor

Património
Cultural

Número de
Ocorrências (11)
Significância de
Impacte (3)

Número de
Ocorrências (10)
Significância de
Impacte (2)

Sistemas
Ecológicos

Maior área
dos habitats
favoráveis à
avifauna

Visível de 5 focos de
observadores, de
alguns numa extensão
significativa.
Desenvolvimento em
áreas de absorção
moderada a elevada,
interferindo com uma
expressiva mancha de
reduzida absorção, que
coincide também com a
afetação de uma
expressiva área de
elevada qualidade
visual.

Maior área
dos habitats
favoráveis à
avifauna

Visível de 3 focos de
observadores.
Desenvolvimento
predominantemente em
áreas de absorção
elevada e moderada
qualidade visual.

Menor área
dos habitats
favoráveis à
avifauna

Visível de 3 focos de
observadores, por
vezes em simultâneo.
Desenvolvimento em
áreas de absorção
moderada a elevada,
interferindo com duas
expressivas manchas
de elevada qualidade
visual.

T4A

Alt. 6

Presença de várias áreas
de espaços urbanos
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Menos favorável no respeita à RAN.
Menor interferência com a REN

Ocupação humana e
agrícola mais
significativa

Maior numero de
recetores
sensíveis ao longo
do corredor

Número de
Ocorrências (10)
Significância de
Impacte (1)

Paisagem
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Quadro 33 – Análise comparativa dos corredores em estudo

Troço

Corredor /
Alternativa

C. Base +
Alt MN3

T4B

C. Base +
Alt 7 + Alt
MN3

Alt 6

Ordenamento do
Território

Restrições e Servidões de
Utilidade Pública

Interferência com um
espaço industrial proposto
Interferência com espaço
de equipamento previsto
(aeródromo)
Presença de espaços
urbanos

Interferência com RAN e REN
Interferência com perímetro florestal
de Ponte de Lima
Interfere com o vértice geodésico de
Fonte do Ido
Interferência com os perímetros de
duas captações de água para
combate a incêndios

Maioritariamente em
área florestal
Ocupação humana e
agrícola pontual

Presença de
alguns recetores
sensíveis ao longo
do corredor

Número de
Ocorrências (8)
Significância de
Impacte (2)

Área
elevada dos
habitats
favoráveis à
avifauna

Interferência com um
espaço industrial proposto
Interferência com espaço
de equipamento previsto
(aeródromo)

Mais favorável no respeita à RAN
Interferência com a REN.
Interferência marginal com Área
Potencial de W e Sn.
Maior interferência com perímetro
florestal de Ponte de Lima
Interfere com o vértice geodésico de
Fonte do Ido
Interferência com os perímetros de
duas captações de água para
combate a incêndios

Maioritariamente em
área florestal
Pouca ocupação
humana

Menor número de
recetores
sensíveis ao longo
do corredor

Número de
Ocorrências (7)
Significância de
Impacte (1)

Maior área
dos habitats
favoráveis à
avifauna

Presença de várias áreas
de espaços urbanos

Menos favorável no respeita à RAN.
Interferência com a REN
Menor interferência com perímetro
florestal de Ponte de Lima
Interferência com os perímetros de
uma captação de água para combate
a incêndios

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

Descritores
Ocupação Atual do
Ambiente Sonoro
Solo e Componente
Social

Grande componente
florestal
Ocupação humana e
agrícola

Maior numero de
recetores
sensíveis ao longo
do corredor

Património
Cultural

Número de
Ocorrências (11)
Significância de
Impacte (4)

Sistemas
Ecológicos

Menor área
dos habitats
favoráveis à
avifauna

Paisagem

Predominantemente
não visível, sendo
visível de 3 focos de
observadores.
Desenvolvimento
predominantemente em
áreas de absorção
elevada, interferindo
com uma expressiva
mancha de elevada
qualidade visual.
Predominantemente
não visível, sendo
visível em extensões
pouco significativas de
4 focos de
observadores.
Desenvolvimento
predominantemente em
áreas de absorção
elevada, interferindo
pontualmente com
áreas de elevada
qualidade visual.
Visível de 7 focos de
observadores.
Desenvolvimento em
áreas de absorção
moderada a elevada,
interferindo com
expressivas manchas
de elevada qualidade
visual.
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Quadro 33 – Análise comparativa dos corredores em estudo

Troço

T4B

Corredor /
Alternativa

C. Base +
Alt MN2 +
Alt 6

Ordenamento do
Território

Restrições e Servidões de
Utilidade Pública

Interferência com um
espaço industrial proposto
Interferência com espaço
de equipamento previsto
(aeródromo)
Presença de pequenos
espaços urbanos

Interfere com áreas RAN
Maior interferência com áreas REN
Interferência com perímetro florestal
de Ponte de Lima
Interfere com o vértice geodésico de
Fonte do Ido
Interferência com os perímetros de
uma captação de água para combate
a incêndios

Descritores
Ocupação Atual do
Solo e Componente
Ambiente Sonoro
Social

Maioritariamente em
área florestal
Ocupação humana e
agrícola pontual

Presença de
recetores
sensíveis ao longo
do corredor

Património
Cultural

Número de
Ocorrências (10)
Significância de
Impacte (3)

Sistemas
Ecológicos

Área
elevada dos
habitats
favoráveis à
avifauna

C. Base

Interferência com dois
espaços industriais
propostos
Pequena interferência o
limite de áreas urbanas

Mais favorável no respeita à RAN
Menor interferência com áreas REN

Maioritariamente em
área florestal
Pouca ocupação
humana

Poucos recetores
sensíveis ao longo
do corredor

Número de
Ocorrências (1)
Significância de
Impacte (1)

Menor área
dos habitats
favoráveis à
avifauna

Alt. 6 + Alt
MN1

Pequena interferência o
limite de áreas urbanas

Interferência com áreas RAN.
Maior interferência com áreas REN

Interferência com
extensa área agrícola

Presença de
recetores
sensíveis ao longo
do corredor

Número de
Ocorrências (5)
Significância de
Impacte (2)

Maior área
dos habitats
favoráveis à
avifauna

T4C
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Paisagem

Visível de 4 focos de
observadores.
Desenvolvimento em
áreas de absorção
moderada a elevada,
interferindo com uma
expressiva mancha de
elevada qualidade
visual.
Predominantemente
não visível, estando
exposto apenas a 1
foco de observadores.
Desenvolvimento
predominantemente em
áreas de absorção
elevada e qualidade
visual moderada.
Visível de 3 focos de
observadores.
Desenvolvimento em
áreas de absorção
moderada a elevada,
interferindo com uma
expressiva mancha de
elevada qualidade
visual.
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Quadro 34 – Viabilidade dos corredores em análise

Troço

T1

Corredor /
Alternativa

Viável
Condicionando pela presença
de zona de equipamento
previsto
Viável
Condicionado pela presença de
espaços urbanos e numa área
sujeita a Plano de Salvaguarda
de Recursos
Viável
Condicionado pela presença de
espaços urbanos e numa área
sujeita a Plano de Salvaguarda
de Recursos
Reduzida Viabilidade
Condicionado pela presença de
espaços urbanos e
equipamentos

C. Base + Alt. 3
+ Alt. 2

C. Base

Ambiente
Sonoro

Património
Cultural

Sistemas
Ecológicos

Paisagem

Viável

Viável

Viável

Viável

Viável

Viável
Condicionada à
interferência marginal
com pedreira

Viável
Pior solução para a
ocupação atual do
solo

Viável

Viável

Viável

Viável

Viável
Condicionado à
interferência marginal
com pedreira

Viável

Viável

Preferível

Preferível

Preferível

Viável
Condicionado devido a
interferência com áreas
de campo de tiro.

Viável
Pior solução para
componente social

Viável

Viável

Viável

Pior opção
paisagística

Preferível

Viável

Preferível

Preferível

Viável

C. Base
Alt. 4 + C. Base

Viável
Viável

Preferível
Viável

Viável

Preferível
Viável
Viável
Pior opção para uso
atual do solo e
componente social

Preferível
Viável

C. Base + Alt. 5

Preferível
Viável
Viável
Mais desfavorável devido
ao rio Neiva à presença
de RAN e REN

Viável

Viável

C. Base + Alt. 1
+ C. Base

Alt. 2

T3
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Restrições e Servidões
de Utilidade Pública

Viável

C. Base

T2

Ordenamento do Território

Descritores
Ocupação Atual do
Solo e Componente
Social

Viável
Pior opção
ecológica
Viável
Preferível

Preferível
Preferível

Viável
Pior opção
ecológica

Viável
Pior opção
paisagística

Viável
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Quadro 34 – Viabilidade dos corredores em análise

Troço

Corredor /
Alternativa

Ordenamento do Território

Restrições e Servidões
de Utilidade Pública

C. Base + Alt.
MN2

Preferível

Viável

Alt. 6

Viável
Condicionado pela presença de
áreas urbanas

C. Base + Alt
MN3

Ambiente
Sonoro

Património
Cultural

Sistemas
Ecológicos

Paisagem

Preferível

Preferível

Viável

Viável

Preferível

Viável

Viável
Pior opção para uso
atual do solo e
componente social

Viável

Preferível

Preferível

Viável

Viável

Viável

Viável

Viável

Viável

Viável

Viável

C. Base + Alt 7
+ Alt MN3

Preferível

Viável

Preferível

Preferível

Preferível

Viável
Pior opção
ecológica

Preferível

Alt 6

Viável
Condicionado pela presença de
áreas urbanas

Preferível

Viável
Pior opção para uso
atual do solo e
componente social

Viável

Viável

Preferível

Viável

Viável

Viável

Viável

Viável

Viável

Viável

Viável

Viável
Preferível

Preferível
Viável

Preferível
Viável

Preferível
Viável

Preferível
Viável

Preferível
Viável

Preferível
Viável

T4A

T4B

T4C

C. Base + Alt
MN2 + Alt 6
C. Base
Alt. 6 + Alt MN1
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8 - CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA O PROJETO DE EXECUÇÃO
O objetivo da 1ª Fase do EIA da Linha Pedralva – “Vila Fria B”, a 400 kV consiste em selecionar o
corredor mais favorável do ponto de vista técnico e ambiental que permita articular a Subestação de
Pedralva em a futura Subestação de “Vila Fria B”.
Foi analisado o território compreendido entre as subestações a ligar, destacando-se desde logo dois
fatores determinantes na delimitação da área em estudo: a presença dos rios Cávado e Lima, o
primeiro atravessado no início do traçado e o segundo, que constitui o Sítio de Interesse Comunitário
Rio Lima, integrado na Rede Natura 2000, limitando a área de estudo a norte; e a elevada densidade
populacional, com um povoamento urbano quase contínuo ao longo das vias rodoviárias, em
particular no início da área em estudo, que tem verificado, nas últimas décadas, uma forte expansão
urbana e industrial, extravasando dos antigos núcleos urbanos para os espaços rurais. Esta elevada
densidade populacional constitui o fator condicionante à delimitação dos corredores alternativos para
a implantação da Linha em análise.
Em resultado da análise dos fatores referidos foi definida uma área de estudo com uma largura média
de 5 km, considerando-se que esta área possibilitaria o desenvolvimento no seu interior, de
corredores alternativos viáveis para implantação da Linha, sobre a qual incidiu a consulta de vários
organismos e entidades públicas e privadas, para obtenção de informação específica em relação a
situações sob a sua tutela ou concessão.
De forma a otimizar a análise deste território complexo, optou-se por dividir a área em estudo em 4
troços relativamente homogéneos no que respeita às suas características orográficas e de
povoamento.
Assim, em resultado da análise da área em estudo e respetivos troços homogéneos, bem como do
levantamento prévio das diversas condicionantes ambientais, de ordenamento do território e uso do
solo presentes, destacando-se o denso povoamento humano e a extensão das áreas urbanas e
urbanizáveis definidas nos PDM dos concelhos atravessados, delinearam-se: um Corredor Base,
sete corredores alternativos (Alternativa 1, Alternativa 2, Alternativa 3, Alternativa 4, Alternativa
5, Alternativa 6 e Alternativa 7), e mais três corredores coincidentes com os corredores previstos na
linha Minho Norte, denominados aqui por Alternativa MN1, Alternativa MN2 e Alternativa MN3.
Estes corredores apresentam cerca de 400 m nos quais a implantação da linha se afigurava
ambiental e tecnicamente viável, no entanto, houve, em várias situações a necessidade de
alargamento além dos 400 metros de modo a garantir a viabilidade dos corredores estudados.
Posteriormente foi efetuada a análise às grandes condicionantes territoriais identificadas com base
nos planos de gestão territorial com incidência sobre a área em estudo, informação cedida pelas
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diversas entidades contactadas no âmbito desta primeira fase dos estudos, ao trabalho de campo e
aos estudos específicos elaborados (Sistemas Ecológicos, Ambiente Sonoro, Paisagem, Ocupação
Atual do Solo e Componente Social), concluindo-se que o corredor globalmente mais favorável
correspondia ao seguinte, consoante a localização prevista para a subestação de “Vila Fria B”:


Troço 1: Corredor Base



Troço 2: Corredor Base + Alternativa 3 + Alternativa 2



Troço 3: Corredor Base



Troço 4:
-

Hipótese A: Corredor Base + Alternativa MN2

-

Hipótese B: Corredor Base + Alternativa 7 + Alternativa MN3

-

Hipótese C: Corredor Base

Contudo, o corredor selecionado não é totalmente isento de condicionantes, dado que muito
dificilmente se define um corredor de 400 m de largura média e com entre 28 a 44 km de extensão
para implantação de uma linha de alta tensão, viável do ponto de vista técnico, e que não apresente
pontualmente uma condicionante ambiental que deva ser salvaguardada.
Assim verifica-se a ocorrência de condicionantes que se prendem, maioritariamente, com a ocupação
humana existente essencialmente no troço 2 mas também em torno da Alternativa 6 (troço 4), bem
como outras de carácter pontual ou de pequena expressão territorial ao longo do corredor, que
deverão ser devidamente acauteladas na fase seguinte do EIA e desenvolvimento do projeto da linha,
nomeadamente:


Deverá promover-se o maior afastamento possível aos aglomerados e habitações isoladas
inseridos no Corredor de modo a minimizar o impacte visual e eventuais problemas
relacionados com situações regulamentares, recomendando-se que a linha não se aproxime
das construções com usos residenciais. Caso se venha a verificar a proximidade a alguma
habitação que não tenha sido identificada nesta fase do estudo deverá seguir-se esta
recomendação;



Deverá promover-se o maior afastamento possível aos equipamentos, nomeadamente ao
motel localizado ao km 2+950 junto à EN103 no limite nascente do corredor, aos
empreendimentos turísticos ‘Casa de Amares’, “Quinta da Sara” e ‘Quinta das Marinhas’
localizados respetivamente ao km 7+500, 13+500 e 15+420, às praias fluviais do rio Cávado ao
km 7+000 e no rio Homem, ao km 12+800, ou a quaisquer outros que se venham a identificar
na fase seguinte do estudo;
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Presença de um elevado número de ocorrências patrimoniais, verificando-se que é possível
evitar a afetação de todos os sítios localizados no corredor, desde que os apoios da linha não
sejam erguidos sobre os locais com valor patrimonial, não sejam feitos novos acessos sobre
sítios arqueológicos ou montados estaleiros e parque de máquinas por cima de locais com
interesse patrimonial. Chama-se especial atenção para que a localização dos apoios definida
na fase seguinte do EIA tenha em consideração a localização dos sítios de valor patrimonial
identificados (capítulo 6.7). Salienta-se ainda que após a definição do traçado dentro do
corredor selecionado proceder-se-á à realização de prospeções arqueológicas sistemáticas ao
longo da linha, num corredor de 100 metros de largura, limitado por duas retas paralelas
distanciadas 50 metros do eixo do traçado.



Deverá ser promovido o maior afastamento possível das pedreiras situadas perto do km 3+000
e do km 15+000, garantindo um mínimo de 30 metros face às mesmas;



Presença de pontos de água utilizados por meios aéreos no combate a incêndios,
relativamente aos quais deverá ser salvaguardada uma distância de 500, ou na sua
impossibilidade, de 250 m, devendo proceder-se à balizagem da linha no troço que interfere
com círculo de 500 m em torno do ponto de água;



Acautelar no desenvolvimento do Projeto de Execução da Linha as devidas medidas de
segurança, dada a proximidade e cruzamento com outras Linha Elétricas de Alta Tensão e com
o Gasoduto de 1º Escalão, respeitado igualmente a área de servidão do gasoduto no que
respeita à implantação de apoios da Linha;



O Projeto de Execução deverá ser submetido à apreciação da ANA, S.A. devido à interferência
com a área da Servidão Aeronáutica do Aeródromo de Braga, devendo igualmente ser
respeitadas as condições de balizagem da linha definidas na CIA n.º 10/03.



Proximidade ou interferência com usos do solo que se revestem de maior valor, destacando-se
as vinhas e as áreas de regadio, devendo proceder-se à definição da linha de forma a não
condicionar este uso, privilegiando a implantação dos apoios na extrema das parcelas, ou caso
não seja possível, na proximidade de caminhos. Deverá ser dada especial atenção aos Troços
1 e 2 do corredor, sensivelmente, onde este sobrepassa áreas de vinha e de regadio.
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ANEXO A - CÓPIA DE CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA DAS ENTIDADES CONTACTADAS QUE
REFEREM CONDICIONANTES RELEVANTES PARA A DEFINIÇÃO DO CORREDOR
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Sofia Lince
De:
Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

Maria da Luz [mluzfernandes@municipioamares.pt]
terça-feira, 2 de Julho de 2013 12:04
sofia.lince@arqpais.pt; geral@arqpais.pt
PDM de Amares
P01_Rglm_set2012.doc; carta_anexa_condicionantes_42.pdf;
carta_anexa_condicionantes_43.pdf; carta_anexa_condicionantes_56.pdf;
carta_anexa_condicionantes_57.pdf; carta_condicionantes_42.pdf;
carta_condicionantes_43.pdf; carta_condicionantes_56.pdf; carta_condicionantes_57.pdf;
carta_qualificacao_solo_42.pdf; carta_qualificacao_solo_43.pdf; carta_qualificacao_solo_
56.pdf; carta_qualificacao_solo_57.pdf; carta_salvaguardas_execucao_plano_42.pdf;
carta_salvaguardas_execucao_plano_43.pdf; carta_salvaguardas_execucao_plano_
56.pdf; carta_salvaguardas_execucao_plano_57.pdf
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Sofia Lince
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

José Bezerra [jose.bezerra@cm-vilaverde.pt]
terça-feira, 9 de Julho de 2013 10:36
sofia.lince@arqpais.pt
Estudo de Impacto Ambiental
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Sofia Lince
Maria da Luz [mluzfernandes@municipioamares.pt]
quinta-feira, 25 de Julho de 2013 17:26
sofia.lince@arqpais.pt
RE: PDM de Amares

De:
Enviado:
Para:
Assunto:
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Exma. Senhora
No seguimento da informação anteriormente enviada e que nos tem vindo a ser bastante útil, vinha solicitar, se
possível, o envio da informação em formato editável (shp ou dwg) por forma a reduzir o grau de erro na produção da
cartografia do estudo de impacte ambiental que estamos a desenvolver.
Uma vez mais agradeço a disponibilidade.
Com os melhores cumprimentos




Sofia Lince, Eng.ª do Ambiente e Urbanismo
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__________ Informação do ESET Endpoint Antivirus, versão da vacina 8603 (20130724) __________


Sofia Lince
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:

SIG - Município de Ponte de Lima [sig@cm-pontedelima.pt]
segunda-feira, 29 de Julho de 2013 9:39
sofia.lince@arqpais.pt
DEP - Município de Ponte de Lima; Vereador Gaspar Martins
Estudo de Impacte Ambiental da Linha Pedralva - Vila Fria B, a 400kV

Importância:

Alta
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REGISTADO

BRAGA
MUNiCIpIO

Data de Remessa

DMGURU - DIVISAO DE APOIO AOS DEPARTAMENTOS TECNICOS - DADT

Exmo. (a) Senhor (a)
ARQPAIS - CONSULTORES ARQa PAISAGISTICA
AMBIENTE, LDa
RUA PADRE AMERICO, 1, ESC. 2

1600-548
Sua referencia

Sua comunica9ao de

L1SBOA

Nossa referencia
Of. n.o

Data

S17363/DADT/2013

11-11-2013

NOTIFICACAo

Vem por este meio,

D -deNotificar V. Ex. aque 0 projecto em epigrafe, foi indeferido por
despacho do Vereador Miguel Bandeira
.
D -Notificar V. Ex. aque devera suprir as deficiencias verificadas nos elementos instrutores do pedido, ao
abrigo do art.o do Dec-Lei n.o 555/9.9 e conforme informac;ao de que se anexa fotocopia.

o -Relativamente ao assunto acima mencionado, comunicar a V. Exa. que Ihe foi emitido parecer

favoravel conforme informac;ao tecnica da DMPO de 29/10/2013 que se anexa fotocopia, e de acordo
com 0 despacho do Sr. Vereador Miguel Bandeira de 30/10/2013,

Com os melhores cumprimentos,

o Vereador,

''''''.''~''
~
.

,.'.

,.,'

''''

,

(Miguel de Melo Bandeira (PraL))
Na resposta devera indicar 0 numero, data e referencia do presente oficio

Utilizador: joao.oliveira

Prac;:a do Municipio 4704 - 514 BRAGA - tel. 253203 150 - fox 253 613387 - e-mail: municipe@cm-braga.pt

Concordo. Nos termos da informa((80 tecnica supra considera-se que 0 tra((ado alternativo serve melhor as objetivos de
planeamento e ordenamento do territorio dos terrenos atravessados pela linha de Alta tens80 em causa.
Pelo exposto proponho 0 envio desta informa((80 ao requerente.

Rubrica: ,~...",.",,,,,,.,...,,,....,..,~..,,......,===_.......,..._.......,...,,,,,,.,
.. .. .
.. -.
..
;Utilizador: Florinda Vieira
.Tipo de Movimento: Emissao de Informa!;ao
-

-~

,.

'f'"

".

Destinatario: DMPO - Director - Luciano Dias (Eng)\
Data: 29-10-2013:

!Com informa((iio do Sr.Arqt" Octavio Oliveira

Rubrica:
.••.•.. ,.

~

-=-=========-===.......,...

.-.--"r- ,• . _ - .-

.~..

.

,

:Utilizador: Luciano Dias (Eng)
Destinatario: DMPO • Secreta ria • Florinda Vieira;
,
iTipo de Movimento: Para Procedimento
Data: 29-10-2013:
iSr. Vereador do Pelouro do Urbanismo (Dr. Miguel Bandeira)
:Concordo com a analise efetuada pela DPU e com respetivo parecer. 0 tra((ado base previa a passagem sobre a zona central
da Q. ta de Jos em Navarra, quinta essa que tem vindo a ser referida frequentemente como um provavel local para 0 futuro
:Centro de estagio do SCB, qual fica ria simplesmente, com esta linha de alta tens8o, inviabilizado para esse efeito. Entretanto
'0 tra((3do alternativo consegue garantir condi((oes bastante aceitaveis de afastamento as habita((oes. Julga-se que se deve
.optar por esse tra((ado alternativo.

°

°

iutilizador:

Flori~da Vieira;

[ripo de·Movimento: Para Despacho
lPara despacho

.

""....
"

.

Destinatario: Gab. Ver. Miguel Band~ira.-MiguelBa~deira;
"
,(Dr):
, "'Data: 29-10-2013l

Os dados disponibi/izados, validos adatu da sua divu/ga,ao, sao da responsabi/idade das respectivasjontes. sendo qua/quer utiliza,ao ou manipu/a,iio posteriores
do exclusiva responsabilidade do seu autor.
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Sofia Lince
De:
Enviado:
Para:
Assunto:
Anexos:

GTF - Município de Ponte de Lima [gtf@cm-pontedelima.pt]
terça-feira, 14 de Janeiro de 2014 15:58
sofia.lince@arqpais.pt
Re: Estudo de impacte ambiental da linha Pedralva - "Vila Fria B", a 400 KV.
Pontos_água_ARQPAIS.dbf; Pontos_água_ARQPAIS.prj; Pontos_água_ARQPAIS.sbn;
Pontos_água_ARQPAIS.sbx; Pontos_água_ARQPAIS.shp;
Pontos_água_ARQPAIS.shp.xml; Pontos_água_ARQPAIS.shx

Boa tarde
De acordo com o solicitado junto envio informação cartográfica dos pontos de água localizados na área em
estudo.
Com os melhores cumprimentos
Susana Pereira
From: Sofia Lince
Sent: Thursday, January 02, 2014 6:58 PM
To: 'GTF - Município de Ponte de Lima'
Subject: RE: Estudo de impacte ambiental da linha Pedralva - "Vila Fria B", a 400 KV.

Boa tarde
Na sequencia da informação recebida no vosso ofício com o n.º de registo 0760/2013 vinha aferir se dispõem da
informação cartográfica georreferenciada dos pontos de água mencionados no oficio para que os possamos
considerar na nossa analise.
Desde já muito obrigada pela colaboração e informação prestada.
Com os melhores cumprimentos
_____________________________________
Sofia Lince, Eng.ª do Ambiente e Urbanismo
R. Padre Américo, 1, Esc. 2,
1600-548 LISBOA
Tel: +351 217 122 720
+351 217 140 257
TM: +351 968 333 197
E-mail: geral@arqpais.pt

ARQPAIS amiga do ambiente: Antes de imprimir este e-mail pense bem
se tem mesmo que o fazer. As árvores são um bem imprescindível.

De: GTF - Município de Ponte de Lima [mailto:gtf@cm-pontedelima.pt]
Enviada: sexta-feira, 25 de Outubro de 2013 14:44
Para: sofia.lince@arqpais.pt
Assunto: Estudo de impacte ambiental da linha Pedralva - "Vila Fria B", a 400 KV.

Ex.mo(s) Senhor(s)
Na sequência da receção do Vosso ofício com a referência C219/2013 de 22/10/2013, vimos por este meio
solicitar que, caso seja possível, nos enviem a cartografia da área de estudo em formato digital.
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GERAL ARQPAIS
De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Maria da Luz [mluzfernandes@municipioamares.pt]
terça-feira, 26 de Novembro de 2013 11:38
geral@arqpais.pt
presidente@municipioamares.pt; 'jose manuel machado'
Condicionantes de Amares na Linha de Pedralva - Vila Fria B, a 400 Kv
CONDICIONANTES_PEDRALVA.jpg

Exm.º Sr.º:
Vimos por este meio remeter um extrato da carta de condicionantes relativamente à faixa de 400 metros em
território do Município de Amares. Na área existem condicionantes como a RAN, REN, zonas de proteção
arquitetónica e arqueológica a considerar na avaliação ambiental.
Remetemos também os dados da carta de condicionantes em formato vetorial para tratamento conjunto com o
resto do traçado.
Com os melhores cumprimentos;
Maria da Luz Silva Fernandes

__________ Informação do ESET Endpoint Antivirus, versão da vacina 9095 (20131126) __________
A mensagem foi verificada pelo ESET Endpoint Antivirus.
http://www.eset.com
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Desenho 1 (esc. 1:25.000) – Área e Corredores em Estudo
Desenho 2 (esc. 1:25.000) – Síntese de Condicionantes
Desenho 3 (esc. 1:25.000) – Outras Condicionantes
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ANEXO D2 – PREVISÕES DO RUÍDO RESULTANTES DO MODELO DE EMISSÃO REN/ACC
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Data:
Linha:
Voltagem:
Campanha:
Local:

9-Ago-2013
Pedralva Vila Fria
400 kV
L1

Empresa: Arqpais

Linha MAT em projecto
fases em bandeira
corrente ac

Modelo de previsão
Ruído Acústico

Dados Linha MAT
Circuito I

Circuito II

Separação
entre fases
(m)

-6,40
-6,40
-6,70

6,40
6,40
6,70

Altura
relativa (m)

41,30
33,05
24,80

41,30
33,05
24,80

diâmetro
condutor (cm)

Cota LMAT
380 m

Receptor

3,18

altura
relativa (m)

4,5

Distância à
linha (m)

0,0

Campo
Eléctrico
(kV/cm)

16,1
15,8
15,6

16,1
15,8
15,6

Ruído ambiente
referência

Ld
43,0

Le
38,0

Ln
34,0

Lden
43,4

Ld

Le

Ln

Lden

48,7
37,4

48,7
37,4

48,7
37,4

55,0
43,7

dB(A)
dB(A)

40,9

40,9

40,9

47,2

dB(A)

resultados
Favorável
Desfavorável
Linha MAT LAeq LT
previsto

Zona
geográfica: Minho

dB(A)

Ruído Ambiente previsto
Ld

Le

Ln

Lden

45,1

42,7

41,7

48,7

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

dB(A)

1

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
ANTEPROJETO
VOLUME 5 - ESTUDO DAS GRANDES CONDICIONANTES
AMBIENTAIS - SELEÇÃO DO CORREDOR

Data:
Linha:
Voltagem:
Campanha:
Local:

9-Ago-2013
Pedralva Vila Fria
400 kV
L2

Empresa: Arqpais

Linha MAT em projecto
fases em bandeira
corrente ac

Modelo de previsão
Ruído Acústico

Dados Linha MAT

Separação
entre fases
(m)
Altura
relativa (m)
diâmetro
condutor (cm)

Circuito I

Circuito II

-6,40
-6,40
-6,70

6,40
6,40
6,70

41,30
33,05
24,80

41,30
33,05
24,80

Cota LMAT
300 m

Receptor

3,18

altura
relativa (m)

4,5

Distância à
linha (m)

0,0

Campo
Eléctrico
(kV/cm)

16,1
15,8
15,6

16,1
15,8
15,6

Ruído ambiente
referência

Ld
48,0

Le
44,0

Ln
33,0

Lden
47,1

Ld

Le

Ln

Lden

48,4
37,1

48,4
37,1

48,4
37,1

54,7
43,4

dB(A)
dB(A)

40,6

40,6

40,6

46,9

dB(A)

resultados
Favorável
Desfavorável
Linha MAT LAeq LT
previsto

Zona
geográfica: Minho

dB(A)

Ruído Ambiente previsto

2

Ld

Le

Ln

Lden

48,7

45,6

41,3

50,0

dB(A)

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01
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Data:
Linha:
Voltagem:
Campanha:
Local:

9-Ago-2013
Pedralva Vila Fria
400 kV
L3

Empresa: Arqpais

Linha MAT em projecto
fases em bandeira
corrente ac

Modelo de previsão
Ruído Acústico

Dados Linha MAT
Circuito I

Circuito II

Separação
entre fases
(m)

-6,40
-6,40
-6,70

6,40
6,40
6,70

Altura
relativa (m)

41,30
33,05
24,80

41,30
33,05
24,80

diâmetro
condutor (cm)

Cota LMAT
125 m

Receptor

3,18

altura
relativa (m)

4,5

Distância à
linha (m)

0,0

Zona
geográfica: Minho

Campo
Eléctrico
(kV/cm)

16,1
15,8
15,6

16,1
15,8
15,6

Ruído ambiente
referência

Ld
62,0

Le
59,0

Ln
49,0

Lden
61,6

Ld

Le

Ln

Lden

47,8
36,5

47,8
36,5

47,8
36,5

54,1
42,8

dB(A)
dB(A)

40,0

40,0

40,0

46,4

dB(A)

resultados
Favorável
Desfavorável
Linha MAT LAeq LT
previsto

dB(A)

Ruído Ambiente previsto
Ld

Le

Ln

Lden

62,0

59,1

49,5

61,7

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

dB(A)
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Data:
Linha:
Voltagem:
Campanha:
Local:

9-Ago-2013
Pedralva Vila Fria
400 kV
L4

Empresa: Arqpais

Linha MAT em projecto
fases em bandeira
corrente ac

Modelo de previsão
Ruído Acústico

Dados Linha MAT
Circuito I

Circuito II

Separação
entre fases
(m)

-6,40
-6,40
-6,70

6,40
6,40
6,70

Altura
relativa (m)

41,30
33,05
24,80

41,30
33,05
24,80

diâmetro
condutor (cm)

Cota LMAT
200 m

Receptor

3,18

altura
relativa (m)

4,5

Distância à
linha (m)

0,0

Campo
Eléctrico
(kV/cm)

16,1
15,8
15,6

16,1
15,8
15,6

Ruído ambiente
referência

Ld
44,0

Le
34,0

Ln
34,0

Lden
43,6

Ld

Le

Ln

Lden

48,1
36,8

48,1
36,8

48,1
36,8

54,4
43,1

dB(A)
dB(A)

40,3

40,3

40,3

46,6

dB(A)

resultados
Favorável
Desfavorável
Linha MAT LAeq LT
previsto

Zona
geográfica: Minho

dB(A)

Ruído Ambiente previsto

4

Ld

Le

Ln

Lden

45,5

41,2

41,2

48,3

dB(A)
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Data:
Linha:
Voltagem:
Campanha:
Local:

9-Ago-2013
Pedralva Vila Fria
400 kV
L5

Empresa: Arqpais

Linha MAT em projecto
fases em bandeira
corrente ac

Modelo de previsão
Ruído Acústico

Dados Linha MAT

Separação
entre fases
(m)
Altura
relativa (m)
diâmetro
condutor (cm)

Circuito I

Circuito II

-6,40
-6,40
-6,70

6,40
6,40
6,70

41,30
33,05
24,80

41,30
33,05
24,80

Cota LMAT
60 m

Receptor

3,18

altura
relativa (m)

4,5

Distância à
linha (m)

0,0

Campo
Eléctrico
(kV/cm)

16,1
15,8
15,6

16,1
15,8
15,6

Ruído ambiente
referência

Ld
33,0

Le
39,0

Ln
32,0

Lden
39,8

Ld

Le

Ln

Lden

47,6
36,3

47,6
36,3

47,6
36,3

53,9
42,6

dB(A)
dB(A)

39,8

39,8

39,8

46,1

dB(A)

resultados
Favorável
Desfavorável
Linha MAT LAeq LT
previsto

Zona
geográfica: Minho

dB(A)

Ruído Ambiente previsto
Ld

Le

Ln

Lden

40,7

42,4

40,5

47,0
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Data:
Linha:
Voltagem:
Campanha:
Local:

9-Ago-2013
Pedralva Vila Fria
400 kV
L6

Empresa: Arqpais

Linha MAT em projecto
fases em bandeira
corrente ac

Modelo de previsão
Ruído Acústico

Dados Linha MAT
Circuito I

Circuito II

Separação
entre fases
(m)

-6,40
-6,40
-6,70

6,40
6,40
6,70

Altura
relativa (m)

41,30
33,05
24,80

41,30
33,05
24,80

diâmetro
condutor (cm)

Cota LMAT
70 m

Receptor

3,18

altura
relativa (m)

4,5

Distância à
linha (m)

0,0

Campo
Eléctrico
(kV/cm)

16,1
15,8
15,6

16,1
15,8
15,6

Ruído ambiente
referência

Ld
38,0

Le
40,0

Ln
39,0

Lden
45,3

Ld

Le

Ln

Lden

47,7
36,3

47,7
36,3

47,7
36,3

54,0
42,6

dB(A)
dB(A)

39,9

39,9

39,9

46,2

dB(A)

resultados
Favorável
Desfavorável
Linha MAT LAeq LT
previsto

Zona
geográfica: Minho

dB(A)

Ruído Ambiente previsto

6

Ld

Le

Ln

Lden

42,0

42,9

42,5

48,8

dB(A)
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Data:
Linha:
Voltagem:
Campanha:
Local:

9-Ago-2013
Pedralva Vila Fria
400 kV
L7

Empresa: Arqpais

Linha MAT em projecto
fases em bandeira
corrente ac

Modelo de previsão
Ruído Acústico

Dados Linha MAT
Circuito I

Circuito II

Separação
entre fases
(m)

-6,40
-6,40
-6,70

6,40
6,40
6,70

Altura
relativa (m)

41,30
33,05
24,80

41,30
33,05
24,80

diâmetro
condutor (cm)

Cota LMAT
100 m

Receptor

3,18

altura
relativa (m)

1,5

Distância à
linha (m)

0,0

Campo
Eléctrico
(kV/cm)

16,1
15,8
15,6

16,1
15,8
15,6

Ruído ambiente
referência

Ld
65,0

Le
64,0

Ln
53,0

Lden
65,3

Ld

Le

Ln

Lden

47,3
35,9

47,3
35,9

47,3
35,9

53,6
42,2

dB(A)
dB(A)

39,5

39,5

39,5

45,8

dB(A)

resultados
Favorável
Desfavorável
Linha MAT LAeq LT
previsto

Zona
geográfica: Minho

dB(A)

Ruído Ambiente previsto
Ld

Le

Ln

Lden

65,0

64,0

53,2

65,3
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Data:
Linha:
Voltagem:
Campanha:
Local:

9-Ago-2013
Pedralva Vila Fria
400 kV
L8

Empresa: Arqpais

Linha MAT em projecto
fases em bandeira
corrente ac

Modelo de previsão
Ruído Acústico

Dados Linha MAT
Circuito I

Circuito II

Separação
entre fases
(m)

-6,40
-6,40
-6,70

6,40
6,40
6,70

Altura
relativa (m)

41,30
33,05
24,80

41,30
33,05
24,80

diâmetro
condutor (cm)

Cota LMAT
115 m

Receptor

3,18

altura
relativa (m)

1,5

Distância à
linha (m)

0,0

Campo
Eléctrico
(kV/cm)

16,1
15,8
15,6

16,1
15,8
15,6

Ruído ambiente
referência

Ld
39,0

Le
45,0

Ln
36,0

Lden
44,8

Ld

Le

Ln

Lden

47,3
36,0

47,3
36,0

47,3
36,0

53,6
42,3

dB(A)
dB(A)

39,5

39,5

39,5

45,8

dB(A)

resultados
Favorável
Desfavorável
Linha MAT LAeq LT
previsto

Zona
geográfica: Minho

dB(A)

Ruído Ambiente previsto

8

Ld

Le

Ln

Lden

42,3

46,1

41,1

48,3

dB(A)

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
ANTEPROJETO
VOLUME 5 - ESTUDO DAS GRANDES CONDICIONANTES
AMBIENTAIS - SELEÇÃO DO CORREDOR

ANEXO E – PATRIMÓNIO CULTURAL
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ANEXO E1 – METODOLOGIA
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•

Prospeção Arqueológica - Visibilidade do terreno

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

1
2

Visibilidade média do terreno

3

Visibilidade boa do terreno

4

Solo urbano

5

Aterros e escavações

6

Área vedada
Terreno de forte inclinação
Áreas de fogo e de desmatação

7
8
9

Intransponível ao percurso pedestre.
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo.
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno.
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho.
Facilita o percurso pedestre e a observação de construções.
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho.
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de materiais
arqueológicos.
Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande quantidade de
entulho e de lixo recente.
Observação de construções, mas superfície de solo original sem
qualidade de observação.
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente revolvido.
Superfície do solo original sem qualidade de observação.
Intransponível ao percurso pedestre.
Percurso pedestre dificultado por questões de segurança.
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de materiais
arqueológicos.

Quadro 2 - Grau de diferenciação do descritor 4
Visibilidade mínima da superfície do solo

4.1

Visibilidade intermédia da superfície do
solo

4.2

Visibilidade elevada da superfície do solo

4.3

•

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo.
Observação facilitada de construções, mas com identificação difícil de
materiais arqueológicos.
Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo.
Observação facilitada de construções e identificação razoável de
materiais arqueológicos.
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes.
Observação facilitada de construções e de materiais arqueológicos.

Fichas de sítio

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


Identificação;



Localização administrativa e geográfica;
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Descrição da Paisagem;



Caracterização do material arqueológico;



Caracterização das estruturas;



Avaliação e classificação do valor patrimonial;



Avaliação e classificação do valor de impacte patrimonial.
Quadro 3 - Grupo de descritores relacionado com a identificação de sítio

Número
Designação
CNS
Tipo de sítio
Período
Tipo de trabalhos realizados
Classificação oficial
Legislação
ZEP

Numeração sequencial dos sítios identificados.
Nome do lugar identificado ou do topónimo mais próximo situado na mesma freguesia.
Classificação Numérica de Sítios, atribuída na Base de Dados Endovélico (IGESPAR).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (IGESPAR).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (IGESPAR).
Utilização de listagem existente na Base de Dados Endovélico (IGESPAR).
Tipo de Classificação Oficial.
Decreto-Lei que define a Classificação Oficial.
Zona Especial de Proteção, com o Decreto-Lei que a define.

Quadro 4 - Grupo de descritores relacionado com a localização de sítio
Topónimo
Lugar
Freguesia
Concelho
Sistemas de Coordenadas
C.M.P.

Topónimo na CMP 1:25000 mais próximo situado na mesma freguesia.
Nome do lugar situado mais próximo, considerando sempre as fontes orais.
Freguesia onde está localizado.
Concelho onde está localizado.
Datum 73
Número da folha da Carta Militar de Portugal esc. 1:25000

Quadro 5 - Grupo de descritores relacionado com a descrição da paisagem envolvente
Acessibilidade
Âmbito geológico
Relevo
Coberto vegetal
Uso do solo
Controlo Visual da Paisagem
Tipo de vestígios
identificados

Tipo de Acessos e respetiva inventariação.
Caracterização geológica sumária do local de implantação do sítio.
Descrição sumária do relevo onde o sítio se encontra implantado.
Descrição sumária da vegetação que cobre e circunda o sítio.
Descrição do uso do solo no local implantação do sítio.
Descreve a amplitude da paisagem observável a partir do sítio.
Caracterização dos vestígios que permitiram a identificação do sítio.

Quadro 6 -Grupo de descritores relacionado com a caracterização do material arqueológico
Área de dispersão
Tipo de dispersão
Tipo de material presente
Características do material
identificado
Cronologia do material
identificado

2

Caracterização da área de dispersão do material arqueológico.
Caracterização da forma como o material arqueológico se distribui pela área do sítio.
Recenseamento dos tipos de material arqueológico observados no sítio.
Descrição mais pormenorizada do material arqueológico observado.
Caracterização cronológica do material arqueológico observado.
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Quadro 7 - Grupo de descritores relacionado com a caracterização das estruturas
Estado de conservação
Descrição da planta e relação espacial
das estruturas
Modo de construção
Materiais de construção
Descrição das estruturas

Caracterização do estado de conservação das estruturas.
Descrição da forma como as estruturas identificadas se organizam
espacialmente.
Descrição do modo de construção de cada estrutura.
Descrição dos materiais usados na construção de cada estrutura.
Descrições das características de cada estrutura que não tenham sido
assinaladas nos campos anteriores.
Proposta da função de cada estrutura.
Registo de eventuais elementos datantes intrínsecos a cada estrutura.

Interpretação funcional das estruturas
Elementos datantes da estrutura

•

Valor patrimonial

A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais importantes para
calcular o valor patrimonial de cada sítio. O valor patrimonial é calculado usando as categorias
apresentadas no Quadro 8, às quais é atribuída uma valoração quantitativa.
Quadro 8 - Fatores usados na avaliação patrimonial e respetiva ponderação
Valor da Inserção Paisagística
Valor da Conservação
Valor da Monumentalidade
Valor da raridade (regional)
Valor cientifico
Valor histórico
Valor Simbólico

2
3
2
4
7
5
5

Por Valor da Inserção Paisagística entende-se a forma como o sítio se relaciona com o espaço
envolvente, se esta relação acrescenta ou não valor ao sítio, assim como a avaliação da qualidade
desse espaço. Se, por exemplo, a paisagem onde o sítio se encontra se apresentar semelhante à
paisagem original, entenda-se a paisagem contemporânea da construção e utilização do sítio, a sua
inserção paisagística será considerada “com interesse”. Nos casos em que não foi possível
determinar este valor, o mesmo não contribuiu para o cálculo do Valor Patrimonial.
Quadro 9 - Descritores do Valor da Inserção Paisagística e respetivo valor numérico
Com Interesse
Com pouco interesse
Sem Interesse
Indeterminável

5
2
1
Nulo

O Valor da Conservação avalia o estado de conservação da incidência patrimonial em questão. Do
valor deste item pode depender uma decisão de conservação e/ou restauro de um sítio, já que é mais
profícuo, se todas as outras variáveis forem iguais, investir na conservação de um sítio em bom
estado do que num sítio em mau estado.
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O nível de conservação de um sítio subterrado é desconhecido, portanto este critério não foi tido em
conta na determinação do Valor Patrimonial.
Quadro 10 - Descritores do Valor da Conservação e respetivo valor numérico
Bom
Regular
Mau
Desconhecido

5
2
1
Nulo

O Valor da Monumentalidade considera o impacto visual da incidência patrimonial no meio
envolvente, dadas as suas características arquitetónicas e artísticas. Avalia simultaneamente o
impacto que resulta de uma intenção evidente dos construtores do sítio em questão e o impacto que
é atualmente observável, que decorre da evolução do sítio e da paisagem onde se insere, assim
como da evolução das categorias culturais que reconhecem, ou não, a monumentalidade de um sítio.
É claro que a atribuição deste valor deve ser avaliada regionalmente. A valorização das suas
características arquitetónicas e artísticas foi feita tendo em consideração a sua relevância a nível
regional.
Também neste caso não foi possível determinar o Valor da Monumentalidade de um sítio totalmente
enterrado e, nesse caso, este critério não foi tido em conta na determinação do Valor Patrimonial.
Quadro 11 - Descritores do Valor da Monumentalidade e respetivo valor numérico
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

O Valor da Raridade é determinado pela quantidade de incidências patrimoniais com as mesmas
características daquela que se encontra em avaliação na região em estudo. Houve situações, por
incapacidade de caracterizar convenientemente o objeto em estudo, em que se desconhecerá a
raridade do mesmo. Nesse caso este critério não foi tido em conta na determinação do Valor
Patrimonial.
Quadro 12 - Descritores do Valor da Raridade e respetivo valor numérico
Único
Raro
Regular
Frequente
Desconhecido

4

5
4
2
1
Nulo
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O Valor Científico é o resultado do potencial que se atribui, ao sítio em avaliação, para o
conhecimento das sociedades que o construíram e utilizaram. Este valor é independente da
antiguidade atribuída à incidência patrimonial em questão.
Mais uma vez, quando este valor foi indeterminável, não foi tido em conta na determinação do Valor
Patrimonial.
Quadro 13 - Descritores do Valor Científico e respetivo valor numérico
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

No Valor Histórico valoriza-se a importância que a incidência patrimonial tem como objeto
representativo de um determinado período histórico na região em questão. Neste caso a antiguidade
do objeto já foi considerada, visto que, em geral, conservam-se menos vestígios dos períodos
históricos mais recuados, o que aumenta a importância de cada vestígio singular.
Também foi considerado na atribuição deste valor que, para o conhecimento das sociedades préhistóricas, assim como para o conhecimento de muitos aspetos das sociedades históricas e mesmo
contemporâneas, os vestígios materiais são a única fonte de informação disponível.
Também neste caso, se não foi possível determinar este valor, não foi usado no cálculo do valor
patrimonial.
Quadro 14 - Descritores do Valor Histórico e respetivo valor numérico
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

Com o Valor Simbólico pretende-se avaliar a importância que a incidência patrimonial tem para as
comunidades que usufruem dela atualmente. A atribuição deste valor depende da perceção do sítio
na identidade comunitária, da relação afetiva que as populações mantêm com ele, e da importância
na sua vivência social e religiosa. Se não for possível determinar este valor, o mesmo não será usado
para calcular o Valor Patrimonial.
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Quadro 15 - Descritores do Valor Simbólico e respetivo valor numérico.
Elevado
Médio
Reduzido
Indeterminável

5
2
1
Nulo

O Valor Patrimonial resulta, pois, da avaliação dos sete fatores anteriormente descritos. Esta
avaliação decorre da observação do sítio e análise da informação existente sobre o mesmo.
Classifica-se cada sítio segundo um determinado “valor” (Inserção Paisagística, Conservação,
Monumentalidade, etc.), através de uma valoração qualitativa (Elevado, Médio, Reduzido, por
exemplo) à qual é atribuído um valor numérico conforme os quadros anteriores.
Como se considera que os ditos fatores não devem pesar da mesma forma no Valor Patrimonial, são
ponderados de forma diferenciada, conforme os valores apresentados no Quadro 16.
Assim, o Valor Patrimonial é um índice que resulta da soma dos produtos dos vários critérios
apresentados com o valor de ponderação, dividida pelo número total de categorias consideradas, ou
seja:
(Valor da Inserção Paisagística*2) + (Valor da Conservação*3) + (Valor da Monumentalidade*2) +
(Valor da Raridade*4) + (Valor Cientifico*7) + (Valor Histórico*5) + (Valor Simbólico*5) / 7
Se todos os fatores forem considerados, o Valor Patrimonial mais baixo atribuível será igual a 4,
enquanto o valor mais alto será igual a 20. Só será obtido um valor patrimonial inferior a 4, o que
corresponde à Classe E de Valor Patrimonial, se os únicos fatores considerados no cálculo do Valor
Patrimonial forem aqueles cujo grau de ponderação é o mais baixo, a saber, o Valor da Inserção
Paisagística, o Valor da Conservação e o Valor da Monumentalidade. Num caso destes, o Valor
Patrimonial obtido reflete sobretudo o desconhecimento acerca da incidência patrimonial em questão
e portanto deve ser manuseado com muita cautela.
Conforme o Valor Patrimonial cada incidência patrimonial é atribuível a uma Classe de Valor
Patrimonial, correspondendo a Classe A às incidências patrimoniais de valor mais elevado e a classe
E às incidências patrimoniais com menor valor.
Quadro 16 - Relação entre as Classes de Valor Patrimonial e o Valor Patrimonial
Significado
Muito elevado
Elevado
Médio
Reduzido
Muito reduzido

6

Classe de Valor Patrimonial
A
B
C
D
E

Valor Patrimonial
≥16 ≤20
≥12 <16
≥8 <12
≥4 <8
<4
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O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os seguintes
recursos:


Portal

do

Arqueólogo: Sítios

(Base

de

Dados

Nacional de

Sítios

Arqueológicos)

(http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios ) da responsabilidade da Direção Geral do
Património Cultural (DGPC).


IGESPAR: Património (Registo sistemático dos procedimentos de classificação com decisão
intermédia ou final) (http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/pesquisa/) da responsabilidade da
Direção Geral do Património Cultural (DGPC).



Sistema de Informação para o Património Arquitetónico do Instituto da Habitação e da
Reabilitação

Urbana:

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-47889300-11ff2619a4d2.


IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército. http://www.igeoe.pt/



Plano Diretor Municipal de Amares, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
144/95, DR n.º 269, 1ª Série B, de 21/11/1995, 7153 – 7160.



Plano Diretor Municipal de Braga, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
35/94, de 20 de Maio, alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 70/98, de 18 de
Junho. A Revisão do PDM (ao abrigo do artigo 19º do Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de Março) foi
aprovada pela Assembleia Municipal de Braga em 21 de Julho de 2000.



Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 81/2005, DR n.º 63, Série I-B, de 31/03/2005, 2725 – 2748



Primeira alteração ao Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima, Aviso n.º. 04269/2012, DR n.º
55, 2ª série, 16/03/2012, 9976 – 9992



SIG Ponte de Lima: Plano Diretor Municipal (http://sig.cm-pontedelima.pt/MuniSIGWeb/sig/,
01/08/2013)



Plano Diretor Municipal de Póvoa de Lanhoso, ratificado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 169/95, DR n.º 286, Série I-B, de 13-12-1995, pp. 7782-7792.



Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo ratificado pela Resolução do Conselho de
Ministros, aprovado por deliberação da Assembleia Municipal a 13/03/2008 e publicado pelo
Aviso n.º 10601/2008, DR n.º 67, 2ª série, de 04/04/2008, pp. 14996 a 15038.



Plano Diretor Municipal de Vila Verde, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
93/95, DR n.º 225, Série I-B, de 28/09/1997, 6004 – 6020.
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Câmara Municipal de Viana do Castelo: Cultura Desporto e Lazer: Roteiro arqueológico
(http://www.cm-vianacastelo.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=378&Itemid=596, 06/10/2011)



Câmara Municipal de Viana do Castelo: Turismo: Percursos Culturais (http://www.cm-vianacastelo.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=221&Itemid=478, 06/10/2011)



Freguesia

de

Amares:

Património

(http://www.jf-amares.pt/index.php?page=1287486985

&submenu=0&menu=162, 27/07/2011)


Município

de

Braga:

Município:

Freguesias

do

Concelho

(http://www.cm-

braga.pt/wps/portal/publico/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3iDQHdnQyNvA0t_d
z8LA89AF6NQf38nAyM_U6B8pFl8gJujV6CnmY-nqYmZc5iJSbCnARQQ0O3nkZ-bqlQG1EOAP6Dk5Q!/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl8wUUdDMTJLMDkwM
EhEMElROEdQN1BKMTQ5Ng!!/, 09/08/2011)


Município

de

Braga:

Turismo

(http://www.cm-braga.pt/wps/portal/publico/!ut/

p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAN0evQE8zH09TEzPnMBMTc3cTAwgAykdiygd
7GsDk8ev288jPTdUvyI0oBwCycWYB/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9QR
kFKUUk2TEk1NDZDVjQ0NUwwMDAwMDAwMA!!/, 09/08/2011)


Município

de

Braga:

Web

SIG

(http://www.cm-braga.pt/wps/portal/publico/!ut/

p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAN0evQE8zH09TEzPnMBMTIx8DKND388jPTd
UvyHZUBAD-sdZx/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMFFHQzEySzA5OFY4ODBJS0c4U
TdRR TJIVTE!/, 09/08/2011)


Póvoa de Lanhoso, Câmara Municipal: GeoPortal (http://www.mun-planhoso.pt/munisigweb,
11/08/2011)



Vila

Verde

Município:

Cultura:

Património:

Património

Construído

(http://www.cm-

vilaverde.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=15&Itemid=29, 03/10/2011)


SIG

Ponte

de

Lima:

Plano

Director

Municipal

(http://sig.cm-

pontedelima.pt/MuniSIGWeb93/(S(d5zkgl45hp5rsmrviz1auorf))/MapViewer/SectionsViewer.asp
x?id=27, 10/10/2011)


Bibliografia publicada sobre a região.

Nos arquivos da Direção Geral de Património Cultural foram ainda consultados os seguintes
processos, nos dias 27 de Julho, 3 de Agosto, 14, 21 e 28 de Setembro, 4 e 12 de Outubro de 2011,
31 de Julho de 2013:
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S - 00127 – Monte do Castro / Castro do Lago



S – 00884 - Castro do Peso
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S – 06059 - Igreja paroquial de Santa Maria do Geraz do Lima



S - 16683 - Mosteiro de Santo André de Rendufe



S – 32229 - Torre de Penegate



82/1(104) – Castro do Alto das Valadas



82/1(105) – Castro de Trás-das-Cidade



82/1(125) - Levantamento Arqueológico do concelho de Vila Verde



90/1(100) – EIA Rede de Gás Natural. Protocolo com a Transgás.



96/1(173) – A – EIA A3 - Auto-estrada Porto/Valença – Sublanço EN 201/ Ponte de Lima



98/1(616) - EIA: Variante à EN 203 - Entre Ponte de Lima Sul (A3) e EN201



98/1(714) – PNTA/98 - Povoamento Alti-medieval do Vale de Lima



99/1(592) - Acompanhamento Arqueológico da variante às EN 101 e 201 entre Braga e Prado



2000/1(466) – Mamoa e Casa Alta



2000/1(666) - VP do Inter-Municipal Homem Lima



2001/1(124) - PNTA/2001 - A Reconstituição da Paisagem no Entre-Douro-e-Minho, desde
meados do III aos finais do II milénio a.C..



2001/1(652) - EIA - SCUT Norte Litoral-Nogueira/ Estorãos/ Ponte de Lima



2002/1(599) - EIA - Comboio de Alta Velocidade - Porto/Valença



2002/1(599)-B – EIA – rede Ferroviária de Alta Velocidade (RAVE): Eixo Porto / Vigo: Braga –
Barcelos/Valença do Minho: Lote 1B



2003/1(640) - EIA - Linha Mendoiro - Pedralva, a 150 kV.



2004/1(367) - EIA - Subestação de Pedralva e Projectos Associados, Braga



2004/1(616) - EIA - Ampliação da Alumínios Navarra S.A., Braga



2005/1(370) - Inventário dos sítios e achados castrejos na região do Minho



2006/1(313) - EIA - Pedreira do Vale do Fojo, Braga



2006/1(363) – Amares: Ponte do Porto



2006/1(377) - Rede Secundária de Gás Natural do Concelho de Ponte de Lima



2007/1(612) - Ponte de Lima, Santo Tirso e Fafe: Estudo Patrimonial da rede de gás natural
dos planos diretores
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2009/1(266) - Rede Secundária Distribuição de Gás Natural - Vila Verde



2009/1(524) - Reabilitação e Reforço Estrutural da Ponte do Bico (Rio Cávado, Amares)



2009/1(568) - Povoamento Pré-Histórico da Serra do Carvalho - Estudo a partir dos tumuli 1 e 2
de Vale de Chão – Braga



2010/1(031) - Carta Arqueológica do Concelho de Amares



2010/1(315) - Vila Verde: Bouça da Poça do Linho – Godinhaços



2010/1(370) - Viana do Castelo: Alargamento da Estrada Municipal n.º 305



2010/1(453) - Trabalhos arqueológicos na Rua da Senra, Ponte de Lima



2010/1(590) - Viana do Castelo: Conservação Corrente por Contrato 2010/2013



2010/1(660) - EN 205 - Pontão da Ilha sobre o Ribeiro de Lamas



2011/1(060) - Obras de Arte - Distrito de Braga



2011/1(175) - Lugar da Igreja - Santa Maria Geraz do Lima



2011/1(259) – Rede Primária de F4 de Gás Natural: Plano Diretor da Zona Nascente de Braga.



2011/1(267) - PNTA - Espaços Naturais, Arquiteturas, Arte Rupestre e Deposições na PréHistória Recente na Fachada Ocidental do Centro Norte Português – ENARDAS



2011/1(327) – Linha Pedralva – “Vila Fria B” a 400 kV e da Abertura da Linha Caniçada – Vila
Fria 1 a 150 kV para a Subestação de Pedralva

Note-se que não foi facultado para consulta o processo 96/1(133) – Estudo de Megalitismo dos
Concelhos da Bacia do Lima.
Foram também contactadas as seguintes instituições:


Câmara Municipal de Amares, por correio eletrónico (terralevis@gmail.com) dirigido ao
endereço cm-amares@mail.telepac.pt, datado de 04/08/2011, que até à data ainda não
respondeu.



Câmara Municipal de Braga, por correio eletrónico (terralevis@gmail.com) dirigido ao Sr.
Presidente da Câmara (municipe@cm-braga.pt) datado de 23/09/2011. Esta autarquia
respondeu por email assinado pelo Dr. Miguel Carneiro (miguel.carneiro@cm-braga.pt), a
14/10/2011. A informação fornecida pela Câmara Municipal de Braga foi usada na elaboração
deste trabalho.



Câmara Municipal de Ponte de Lima, por correio eletrónico (terralevis@gmail.com) dirigido ao
Sr. Presidente da Câmara (geral@cm-pontedelima.pt) datado de 23/09/2011. Esta autarquia
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respondeu por email assinado pelo Dr.ª Sandra Rodrigues (srodrigues@cm-pontedelima.pt),
datado de 13/10/2011, mas não forneceu nova informação.


Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso, por correio eletrónico (terralevis@gmail.com) dirigido
à Dr.ª Mariana Pereira (mariana.pereira@mun-planhoso.pt) datado de 26/09/2011. Esta
autarquia respondeu por email assinado pelo Dr. Orlando Fernandes (orlando.fernandes@munplanhoso.pt), datado de 28/09/2011. A informação fornecida pela Câmara Municipal de Póvoa
de Lanhoso foi usada na elaboração deste trabalho.



Câmara Municipal de Viana do Castelo, por correio eletrónico (terralevis@gmail.com) dirigido à
Dr.ª Salomé (salome@cm-viana-castelo.pt) datado de 23/09/2011, que até à data ainda não
respondeu.



Câmara Municipal de Vila Verde, por correio eletrónico (terralevis@gmail.com) dirigido à Dr.ª
Helena Gonçalves (helena.goncalves@cm-vilaverde.pt) datado de 23/09/2011. Esta autarquia
respondeu por email assinado pelo Dr.ª Adélia Santos (adelia.santos@cm-vilaverde.pt), datado
de 11/10/2011, mas não forneceu nova informação.



Unidade

de

Arqueologia

da

Universidade

do

Minho,

por

correio

eletrónico

(terralevis@gmail.com) dirigido ao endereço arqinfo@uaum.uminho.pt, datado de 23/09/2011.
Esta instituição respondeu por email (lfontes@uaum.uminho.pt), assinado pelo Prof. Dr. Luís
Fernando Oliveira Fontes, com conhecimento à Prof.ª Dr.ª Maria Manuela Reis Martins
(mmmartins@uaum.uminho.pt), recebido a 24/09/2011. Neste email a Unidade de Arqueologia
da Universidade do Minho escusa-se a fornecer qualquer informação.
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ANEXO E3 – OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS IDENTIFICADAS NA ÁREA EM ESTUDO
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

1

Marco de
Vale do Chão

Marco

-

-

-

Braga

Pedralva

57

184138

511906

Moderno

Loureiro, 2007c, n.º 7

2

Vale de Chão

Vestígios de
superfície

30317

-

-

Braga

Pedralva

56/57

183964

511717

Pré-história recente

Loureiro, 2007c, n.º 6

3

Eiras Cancela

Arte rupestre

30320

-

-

Braga

Pedralva

56

183684

511758

Pré-história recente

Loureiro, 2007c, n.º 8

56/57

184410

512511

Romano/Idade Média

4

5

6
7

CMPV, 2011;Fontes,
1993, n.º 29;Lima et
alli,
2005b;Loureiro,
2007c, n.º 2;PDM,
V347
Fontes,
1993,
n.º
28;Lima et alli, 2005,
n.º 39;Loureiro, 2007c,
n.º 1;Martins, 1990, n.º
73;PDM, S113

PDM

PDM de
Braga

Braga/Póvoa
de Lanhoso

11176

PDM

PDM de
Braga

Braga/Póvoa
de Lanhoso

Algeriz/Este
(São
Mamede)/Pousa
da/Covelas

56

182338

512900

Idade do Ferro/Romano

Solar e capela

-

PDM

PDM de
Braga

Braga

Santa Lucrécia
de Algeriz

56

180225

514456

Moderno/Contemporâneo

PDM, S100

Capela

-

PDM

PDM de
Braga

Braga

Santa Lucrécia
de Algeriz

56

180032

514444

Moderno/Contemporâneo

PDM, M99

Amares

Carrazedo

56

178994

517509

Amares

Fiscal

42

177805

520252

Contemporâneo

42

173100

525200

Pré-história recente

42

172417

524019

Indeterminado

Via

Eiras Velhas

Povoado
fortificado

30313

8

Torre do
Castro

Povoado
fortificado

-

EVC

Proposta para
a
classificação
como IIP

9

Pedreira

Moinho de
água

-

-

-

10

Área de
Sensibilidade
Arqueológica
do Bustelo

Zona de
Proteção

-

PDM

PDM de Vila
Verde

Vila Verde

11

Esperigo

Via

-

-

-

Vila Verde
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Este (São
Mamede)/Covel
as/Ferreiros

São Simão Via XVII

Quinta da
Bouça
Capela da
Senhora da
Saúde

Cronologia

Duas
Igrejas/Godinha
ços/Gondiães/M
ós/Pedregais/
Pico de
Regalados/Prad
o (São Miguel)
Dossãos

Idade do
Dinis
e
Pereira,
Ferro/Romano/Idade Média 1999;Martins, 1999, n.º
/ Moderno Contemporâneo 8;Oliveira, 2009
---

PDM, 50

---
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N.º

Designação

Tipo de Sítio

12

Penedos de
Portela 1

Povoado
fortificado

-

-

Mamoa

2507

Via

13
14
15
16

Penedos da
Portela 2
Portela das
Cabras
Roda do
Castro
Pratos da
Senhora

17

Caminho de
Santiago

18

Eiras 1

19

Eiras 2

20

21
22

Capela de
São Simão

Casa São
Simão
Quinta da
Ermida

Freguesia

-

Vila Verde

Portela das
Cabras

-

-

Vila Verde

-

-

-

Vila Verde

Povoado
fortificado

17952

-

-

Arte rupestre

33004

-

-

-

Inventariado

PDM de
Ponte de
Lima, art.º 18,
Anexo II, nº
X110

Ponte de
Lima

Facha

41

159115

525609

Idade Média

Brandão, 2010, n.º
35;Brandão e Frizado,
2008, n.º 27;Reis et
alli, 2013, Tabela 5.72,
n.º 98

-

-

-

Braga

Pedralva

56

183937

511945

Pré-história recente

Loureiro, 2007c, n.º 15

-

-

-

Braga

Pedralva

56

183734

511911

Pré-história recente

Loureiro, 2007c, n.º 9

Vestígios de
superfície
Achados
Isolados

Classificação

Legislação

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima

Portela das
Cabras
Portela das
Cabras
Anais/Cabaços/
Calvelo
Rebordões
(Santa Maria)

CMP

Coordenadas (Datum
73)
M
P

Concelho

Via

CNS

Cronologia

Bibliografia
Amorim, 2008, n.º
85;Maciel, 2010, n.º
15;Martins, 1990, n.º
112;Regalo,
1983;Castros n.º 14

42

170154

522862

Romano/Idade Média

42

170000

523000

Neo-Calcolítico

42

168959

522961

Romano

41

165679

525056

Idade do Ferro

41

162629

527062

Idade do Bronze

Regalo,
1983,
Romanização n.º 3
Almeida e Baptista,
1983, n.º 13
Silva, 2011, n.º 177

Fontes, 1993, n.º 33;
Lima et alli, 2005a,
Anexo 5, n.º 97 e
2005b,
n.º
42;
Loureiro, 2007c, n.º 2;
PDM, C111

Capela,
necrópole e
vestígios de
superfície

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Este (São
Mamede)

56

182622

512277

Idade Média

Edifício

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Este (São
Mamede)

56

182611

512306

Indeterminado

PDM, C111

Capela

-

-

-

Braga

Navarra

56

180161

515431

Indeterminado

CMP 1:25000
Prospeção
Albergaria)

23

Saltão

Via

-

-

-

Braga

Navarra

56

180027

515774

Indeterminado

24

Moinho de
Quinteiro

Moinho de
água

-

-

-

Amares

Fiscal

42

177554

520398

Contemporâneo
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

25

Santo Isidro

Indeterminado

-

-

-

Vila Verde

Sabariz

42

177192

520094

Indeterminado

Moinho de
água

-

-

-

Vila Verde

Sabariz

42

175810

521212

Contemporâneo

CMP 1:25000

Moinho de
água

-

-

-

Vila Verde

Geme

42

175798

521231

Contemporâneo

CMP 1:25000

Moinho de
água

-

-

-

Vila Verde

42

176144

522193

Contemporâneo

CMP 1:25000

Solar e capela

-

-

-

Vila Verde

CMP 1:25000

Via

-

-

-

Habitat

-

-

Cruzeiro

-

Mamoa

26

27
28
29
30
31
32

33

34
35
36

Moinho da
Ribeira do
Tojal 2
Moinho da
Ribeira do
Tojal 1
Moinho de
Afães
Quinta de
Silvares
Boucinha
Chão de
Gamoim
Cruzeiro de
Dossãos
Mamoa 1 de
Chão de
Couce
Azenha de
Corvos
Capela da
Boa Nova
Capela de S.ª
da Conceição

Bibliografia
Regalo, 1983,
Rural, n.º 47

Arq.

42

175766

522901

Moderno/Contemporâneo

Vila Verde

Pico de
Regalados
Pico de
Regalados
Mós

42

173689

523885

Indeterminado

-

Vila Verde

Mós

42

173340

524059

Pré-história

-

-

Vila Verde

Dossãos

42

172277

523805

Indeterminado

CMP 1:25000

30769

-

-

Vila Verde

Dossãos

42

171382

524056

Neo-calcolítico

Amorim, 2007, n.º 20;
Regalo,
1983,
Megalitismo n.º 7 e
1986

Azenha

-

-

-

Anais

41

167571

523569

Contemporâneo

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Rebordões (St.ª
Maria)

41

162554

527081

Contemporâneo

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Fojo Lobal

41

162101

526332

Moderno/Contemporâneo

Cabaços

41

162078

525105

Indeterminado

Cabaços

41

162059

524775

Moderno/Contemporâneo

Vitorino dos
Piães

41

161333

523601

Idade do Bronze

37

Varziela

Arte rupestre

-

-

-

38

Barreiro

Marcos de
propriedade

-

-

-

39

Boucinhas

Povoado

17940

-

-

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
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Cronologia

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima

--Amorim, 2007, n.º 61

Reis et alli, 2013,
Tabela 5.72, n.º 85
Reis et alli, 2013,
Tabela 5.72, n.º 94
Reis et alli, 2013,
Tabela 5.72, n.º 95
Almeida et alli, 1994;
Bettencourt et alli,
2004; Reis et alli,
2013, Tabela 5.72, n.º
102
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N.º
40
41
42
43

44

45

46

47

48
49
50

Designação
Monte de
Males
Capela de S.
João
Cruzeiro de S.
João
Planalto da
Pena
Província 6
Planalto da
Pena
Província 5
Planalto da
Pena
Província 1
Planalto da
Pena
Província 4
Planalto da
Pena
Província 3
Planalto da
Pena
Província 2
Ferreiros/
Vale de Chão
Capela de
Real

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Habitat

-

-

-

Capela

-

-

-

Cruzeiro

-

-

-

Mamoa

32896

-

-

Mamoa

32895

-

Mamoa

32890

Mamoa

Freguesia

CMP

Cronologia

Bibliografia

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima

Vitorino de
Piães

41

161060

522858

Idade do Bronze

Reis et alli, 2013,
Tabela 5.72, n.º 103

Facha

41

159804

525413

Moderno/Contemporâneo

Facha

41

240231

525426

Contemporâneo

CMP 1:25000

Póvoa de
Lanhoso

Ferreiros

57

185322

512144

Pré-história recente

CMPV, 2011

-

Póvoa de
Lanhoso

Ferreiros

57

185283

512206

Pré-história recente

CMPV, 2011

-

-

Póvoa de
Lanhoso

Ferreiros

57

185074

512062

Pré-história recente

CMPV, 2011

32894

-

-

Póvoa de
Lanhoso

Ferreiros

57

185052

512199

Pré-história recente

CMPV, 2011

Mamoa

32892

-

-

Póvoa de
Lanhoso

Ferreiros

57

185026

512143

Pré-história recente

CMPV, 2011

Mamoa

32891

-

-

Póvoa de
Lanhoso

Ferreiros

57

185018

512097

Pré-história recente

CMPV, 2011

Achados
Isolados

30321

-

-

Ferreiros

57

184845

512117

Pré-história recente

Loureiro, 2007c, n.º 10

Capela

-

-

-

Ferreiros

57

184977

513591

Indeterminado

CMP 1:25000

Ferreiros

57

184840

513505

-

CMPV, 2011

Ferreiros

57

184892

513812

Contemporâneo

CMP 1:25000

Ferreiros

57

184853

513828

Indeterminado

Ferreiros

57

184821

513837

Contemporâneo

51

Rua da Igreja

Sepultura

-

-

-

52

Cemitério de
Ferreiros

Cemitério

-

-

-

53

Ferreiros

Igreja

-

-

-

54

Senhora da
Lapa

Capela

-

-

-
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

Concelho

Póvoa de
Lanhoso
Póvoa de
Lanhoso
Póvoa de
Lanhoso
Póvoa de
Lanhoso
Póvoa de
Lanhoso
Póvoa de
Lanhoso

-

Lima et alli, 2005b, nº
37
Lima et alli, 2005a, nº
AF
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N.º
55
56
57
58
59
60

Designação

Tipo de Sítio

Vale de Chão
2
Vale do Chão
1
Carvalho
Serra do
Carvalho
Cruzeiro da
Santinha
Casa de Eiras
e Capela de
S. Geraldo

Monumento
megalítico
Monumento
megalítico
Marco
Vestígios de
superfície

61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Eiras
Castro da
Abelheira
Serra dos
Picos
Moinho do
Vento 3
Moinho do
Vento 2
Moinho do
Vento 1
Quinta de
Sinde
Igreja de São
Bento
Cemitério de
Covelas
Capela de
Feiteira
Cruzeiro de
Maragoço

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

30312

-

-

Braga

Pedralva

57

184336

511529

Pré-história recente

29999

-

-

Braga

Pedralva

57

184334

511567

Pré-história recente

-

-

-

184347

512384

Moderno

-

-

Pedralva
Pedralva/Ferreir
os

57

30323

Braga
Braga/Póvoa
de Lanhoso

Boas, 2009; Loureiro,
2007c, n.º 5
Boas, 2009; Loureiro,
2007c, n.º 5
Loureiro, 2007c, n.º 12

57

184174

512392

Pré-história recente

Loureiro, 2007c, n.º 13

Cruzeiro

-

-

-

Braga

Pedralva

57

184166

511201

Indeterminado

Conjunto
arquitetónico

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Pedralva

57

184116

511341

Moderno/Contemporâneo

Escultura

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Pedralva

57

184015

511398

Indeterminado

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Sobreposta

56

183276

511104

Necrópole

30324

-

-

Braga

Este (São
Mamede)

56

183150

511342

Mamoa

32889

-

-

Braga

Covelas

56

183812

512862

Pré-história recente

CMPV, 2011

Mamoa

32888

-

-

Braga

Covelas

56

183726

512815

Pré-história recente

CMPV, 2011

Mamoa

32887

-

-

Braga

Covelas

56

183623

512769

Pré-história recente

CMPV, 2011

Solar e capela

-

-

-

Braga

Covelas

56/57

184013

514473

Indeterminado

Igreja

-

-

-

Covelas

56

183621

513826

Moderno

Cemitério

-

-

-

Covelas

56

183584

513825

Contemporâneo

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Covelas

56

183345

513500

Indeterminado

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Este (São
Mamede)

56

181767

511478

Indeterminado

CMP 1:25000

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

CNS

Póvoa de
Lanhoso
Póvoa de
Lanhoso
Póvoa de
Lanhoso
Braga

Cronologia

Bibliografia

CMP 1:25000
PDM, C161

Fontes, 1993, n.º 73;
Lima et alli, 2005b, n.º
44; Loureiro, 2007c,
n.º 3
Lima et alli, 2005b, n.º
Indeterminado
47; PDM, S115
Fontes, 1993, n.º 32;
Calcolítico/Idade do Bronze
Loureiro, 2007c, n.º 14
Idade do Ferro

Lima et alli, 2005b, n.º
28
Lima et alli, 2005b, n.º
38
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N.º
72

73

Designação
Capela de S.
Sebastião
Casa do
Assento ou
Casa
Sampaio

Coordenadas (Datum
73)
M
P

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

Cronologia

Capela

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Este (São
Mamede)

56

181535

512102

Indeterminado

Solar

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Pousada

56

182544

514597

Moderno/Contemporâneo

Bibliografia
PDM, M112
Leite,
C109

2009a;

Lima et alli, 2005a,
Anexo 5, n.º 87 e
2005b, n.º 27; PDM,
C109

74

Igreja de São
Paio

Igreja

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Pousada

56

182562

514636

Indeterminado

75

Cemitério da
Pousada

Cemitério

-

-

-

Braga

Pousada

56

182403

514624

Contemporâneo

76

Quinta d'Além

Conjunto
arquitetónico

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Pousada

56

182777

515366

Indeterminado

77

Capela de
Santo António

Capela

-

-

-

Braga

Pousada

56

182092

514463

Moderno

78

Vinha da Laje

Vestígios de
superfície

-

Inventariado
com área de
proteção

PDM de
Braga

Braga

Pousada

56

182582

515560

Romano

Conjunto
arquitetónico

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Pousada

56

182511

515386

Indeterminado

Capela

-

-

-

Braga

Pousada

56

182426

515376

Indeterminado

CMP 1:25000

Indeterminado

-

-

-

Braga

Pousada

56

182225

515087

Indeterminado

CMP 1:25000

-

Inventariado

-

Inventariado

Capela

-

Inventariado

Capela

-

Inventariado

79
80
81
82
83
84
85

Quinta da
Laje
Capela da
Laje
Capela de
São Martinho
Quinta da
Pena
Quinta da
Dona Elvira
Capela de
Santo Amaro
Capela da
Quinta do
Basto

Conjunto
arquitetónico
Conjunto
arquitetónico

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
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PDM de
Braga
PDM de
Braga
PDM de
Braga

Braga

Pousada

56

182213

515131

Indeterminado

Braga

Crespos

56

181634

514606

Indeterminado

Braga

Crespos

56

181597

514637

Indeterminado

PDM de
Braga

Braga

Crespos

56

181104

514270

Indeterminado

PDM,

CMP 1:25000
Lima et alli, 2005b, nº
18; PDM, C105
Lima et alli, 2005a,
Anexo 5, nº 88 e
2005b, n.º 26
Fontes, 1993; n.º 80;
Lima et alli, 2005b, n.º
15; Martins, 1990, 88;
PDM, S106
Lima et alli, 2005b, n.º
17; PDM, C107

Lima et alli, 2005b, n.º
19; PDM, S108
Lima et alli, 2005b, n.º
24; PDM, S97
Lima et alli, 2005b, n.º
23; PDM, S97
PDM, C98
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

86

Quinta do
Basto

Conjunto
arquitetónico

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Crespos

56

181064

514298

Indeterminado

87

Castro do
Monte

Povoado

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Adaúfe/Santa
Lucrécia de
Algeriz

56

179693

512509

Indeterminado

88

Capela de
Santo Amaro
Novo

Capela

-

-

-

Braga

Crespos

56

181299

514950

Indeterminado

Braga

Santa Lucrécia
de Algeriz

56

180213

513500

Moderno

89

90

91

92

93
94
95
96
97

Quinta do
Paço

Cemitério de
St.ª Lucrécia
de Algeriz
Igreja Matriz
de Santa
Lucrécia de
Algeriz
Capela de
Nossa
Senhora das
Angustias e
do Senhor
dos Passos
Casa da
Lavoura 2
Casa da
Lavoura 1
Cemitério de
Crepos
Igreja de
Santa Eulália
Esporão de
Santa
Lucrécia

Bibliografia
Lima et alli, 2005b, n.º
25; PDM, C98
Lima,
2006;
Bettencourt,
2000a,
281-298; PDM, A345
CMP 1:25000

Conjunto
arquitetónico

-

Em Vias de
Classificação

Despacho de
abertura de
10-09-1997
do VicePresidente do
IPPAR

Cemitério

-

-

-

Braga

Santa Lucrécia
de Algeriz

56

180043

513593

Indeterminado

CMP 1:25000

Igreja

-

-

-

Braga

Santa Lucrécia
de Algeriz

56

180041

513647

Indeterminado

Basto, 2011

Capela

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Crespos

56

180819

514747

Indeterminado

Lima et alli, 2005b, n.º
20; PDM, C92

-

Inventariado

Braga

Crespos

56

180982

514983

Indeterminado

PDM, C93

-

Inventariado

Braga

Crespos

56

181015

515030

Indeterminado

PDM, C93

Cemitério

-

-

-

Braga

Crespos

56

180948

515011

Contemporâneo

Igreja

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Crespos

56

180915

515074

Moderno

Indeterminado

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Santa Lucrécia
de Algeriz

56

179964

513628

Idade Média

Conjunto
arquitetónico
Conjunto
arquitetónico

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
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Cronologia

PDM de
Braga
PDM de
Braga

Gonçalves,
2004;
Oliveira, 2006a; PDM,
EVC103

CMP 1:25000
PDM, M94
Fontes, 1993, n.º 85;
PDM, A101
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N.º

98

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

109

110
111
112

Designação
Monte de
Santa
Catarina
Capela de
Santa
Catarina
Capela do
Montinho
Capela de
Penela
Quinta da
Casa de
Penela
Lavoura do
Barral
Azenhas de
Crespo
Villa Romana
de Jós
Igreja de
Navarra
Cemitério de
Navarra
Bouça Alta
Solar
Brasileiro de
Manuel
Fernandes
São Tomé de
Peroselo
Igreja de São
Tomé
Cemitério de
Proselo

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

Povoado
fortificado

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Santa Lucrécia
de Algeriz

56

179732

513766

Idade do Ferro/Romano

Capela

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Santa Lucrécia
de Algeriz

56

179784

513820

-

Capela

-

-

-

Braga

Crespos

56

180497

514886

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Adaúfe

56

179427

514183

Indeterminado

PDM, M91

Conjunto
arquitetónico

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Adaúfe

56

179189

514150

Indeterminado

PDM, S90

Conjunto
arquitetónico

-

Inventariado

Braga

Crespos

56

180642

515354

Indeterminado

PDM, S95

Azenha

-

Inventariado

Braga

Crespos

56

181447

516186

Indeterminado

PDM, S96

Villa

-

Inventariado

Braga

Navarra

56

179549

515330

Romano

PDM,AC86

Igreja

-

Inventariado

Braga

Navarra

56

179440

515383

Contemporâneo

PDM, M87

Cemitério

-

-

-

Braga

Navarra

56

179300

515337

Indeterminado

Mancha de
ocupação

-

-

-

Braga

Navarra

56

179140

515713

Romano

Edifício

-

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Navarra

56

178918

515664

Contemporâneo

Inscrição

6435

-

-

Amares

Prozelo

56

180396

516958

Romano

Igreja

-

-

-

Amares

Prozelo

56

180430

516985

Indeterminado

CMP 1:25000

Cemitério

-

-

-

Amares

Prozelo

56

180481

517040

Contemporâneo

CMP 1:25000
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

Tipo de Sítio

PDM de
Braga
PDM de
Braga
PDM de
Braga
PDM de
Braga

Cronologia

Bibliografia
Fontes, 1993,
PDM, A102;
1990, n.º 72
Fontes, 1993,
PDM, A102;
1990, n.º 72

n.º 86;
Martins,
n.º 86;
Martins,

CMP 1:25000
Fontes, 1993, n.º 57;
Martins, 1990, n.º 62
PDM, C88

Endovélico, 2013
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N.º

Designação

Tipo de Sítio

113

Azenha de
Navarra

114

Ribeira 2

Moinho de
água
Conjunto
arquitetónico

115

Ribeira 1

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Classificação

-

Inventariado

-

Inventariado

Via

-

Inventariado

Solar e capela

-

-

Azenha

-

Marco miliário

Freguesia

CMP

Braga

Navarra

56

179031

516042

Contemporâneo

PDM, M89

Braga

Adaúfe

56

177543

514954

Indeterminado

PDM, C83

Braga

Adaúfe

56

177253

514888

Romano

PDM, A348

-

Amares

Prozelo

56

179049

516476

Moderno/Contemporâneo

Inventariado

PDM de
Braga

Braga

Adaúfe

56

177509

515381

Contemporâneo

-

-

-

Amares

Barreiros

56

178146

515917

-

Capela

-

-

-

Amares

Barreiros

56

178319

516352

Indeterminado

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Amares

Barreiros

56

178226

516322

Indeterminado

CMP 1:25000

Igreja

-

-

-

Amares

Barreiros

56

178092

516562

Indeterminado

CMP 1:25000

Cemitério

-

-

-

Amares

Barreiros

56

178028

516559

Contemporâneo

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Amares

Barreiros

56

177904

516470

Indeterminado

CMP 1:25000

Monte do
Castro

Povoado
fortificado

127

Lago

56

176835

515779

Idade do Ferro/Romano

Inscrição

6942

Dec nº 29/84,
DR 145 de 25
Junho 1984
-

Amares

Paço do Lago
Cemitério de
Lago
Igreja de Lago
Capela da
Sr.ª da Saúde
Cemitério de
Carrazedo
Campo da
Porta

Imóvel de
Interesse
Público
-

Amares

Lago

56

176973

516006

Indeterminado

Cemitério

-

-

-

Amares

Lago

56

176748

516849

Contemporâneo

CMP 1:25000

Igreja

-

-

-

Amares

Lago

56

176569

516810

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Amares

Lago

56

176740

516895

Indeterminado

CMP 1:25000

Cemitério

-

-

-

Amares

Carrazedo

56

179401

517892

Contemporâneo

CMP 1:25000

Inscrição

6420

-

-

Amares

Carrazedo

56

178813

517850

Romano

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

Legislação

Coordenadas (Datum
73)
M
P

Concelho

Solar das
Bouças
Azenhas de
Adaúfe
Quinta da
Pena
Capela de
Carvalhal
Cruzeiro de
Carvalhal
Igreja de
Barreiros
Cemitério de
Barreiros
Cruzeiro de
Barreiros

CNS

PDM de
Braga
PDM de
Braga
PDM de
Braga

Cronologia

Bibliografia

CMP 1:25000
PDM, S84
Martins, 1990, n.º 2

Endovélico; Sereno e
Dordio, 1994; Martins,
s.d.a 1 1990, n.º 13
-

Martins, 1990, n.º 9
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N.º

Designação

131

Igreja
Paroquial de
Carrazedo

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

145

Cruzeiro de
Olheiros
Capela do
Monte 4
Capela do
Monte 3
Capela de
Olheiros 1
Capela de
Olheiros 2
Cemitério de
Rendufe
Capela do
Monte 2
Cruzeiro
Paroquial de
Carrazedo
Capela do
Monte 1
Cruzeiro do
Monte
Feira Velha
Capela de
Picoto
Capela de S.
Brás
Mosteiro de
Santo André
de Rendufe

Tipo de Sítio

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

Cronologia

Bibliografia

Igreja

-

Imóvel de
Interesse
Público

Dec. nº
516/71, DG
274 de 22
Novembro
1971

Amares

Carrazedo

56

179101

517923

Idade Média / Moderno /
Contemporâneo

Sereno
e
Santos,
1994a; Carvalho, s.d.;
Martins, 1990, n.º 10

Cruzeiro

-

-

-

Amares

Rendufe

56

177162

517555

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Amares

Rendufe

56

177448

517641

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Amares

Rendufe

56

177488

517651

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Amares

Rendufe

56

177319

517624

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Amares

Rendufe

56

177149

517615

Indeterminado

CMP 1:25000

Cemitério

-

-

-

Amares

Rendufe

56

177197

517621

Contemporâneo

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Amares

Rendufe

56

177467

517675

Indeterminado

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Amares

Carrazedo

56

179034

517979

Contemporâneo

Dordio, 1996

Capela

-

-

-

Amares

Rendufe

56

177379

517716

Indeterminado

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Amares

Rendufe

56

177305

517758

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Amares

Carrazedo

56

178809

518031

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Amares

Rendufe

56

177048

517819

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Amares

Rendufe

56

177539

517935

Indeterminado

CMP 1:25000

Mosteiro

16683

Imóvel de
Interesse
Público;

Dec. nº 32
973, DG 175
de 18 Agosto
1943

Amares

Rendufe

56

177257

518527

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

Coordenadas (Datum
73)
M
P

CNS

Sereno, Santos e Noé,
Medieval Cristão / Moderno
1998;
RC,
s.d.;
/ Contemporâneo
Martins, s.d.b
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N.º
146
147
148

149

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

161

Designação
Cruzeiro de
Rendufe
Capela do
Pilar
Cruzeiro do
Pilar
Casa da
Tapada
Igreja da
Torre
Capela da
Torre
Cruzeiro
Capela do
Eirado
Sr.ª da
Aparecida
Campo da
Igreja
Igreja da Sr.ª
da Aparecida
Cemitério de
Fiscal
Cruzeiro de
Enxurreira
Capela da
Enxurreira
Capela de S.
Bento das
Pedras
Alminha de
São Bento
das Pedras

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

Cruzeiro

-

-

-

Amares

Rendufe

56

177157

518555

-

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Amares

Carrazedo

56

178957

519201

Indeterminado

CMP 1:25000

Cruzeiro e
marco miliário

-

-

-

Amares

Fiscal

56

178935

519218

Romano/Indeterminado

Conjunto
arquitectónico

-

Imóvel de
Interesse
Público

Dec. nº
129/77, DR
226 de 29
Setembro
1977

Amares

Fiscal

42

179286

520425

Moderno/Contemporâneo

Igreja

-

-

-

Amares

Torre

42

179330

521167

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Amares

Torre

42

179251

521141

Indeterminado

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Amares

Torre

42

178889

521013

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Amares

Torre

42

178979

521154

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Amares

Fiscal

42

178514

520498

Contemporâneo

CMP 1:25000

Habitat

-

-

-

Amares

Fiscal

42

178396

520528

Romano

Igreja

-

-

-

Amares

Fiscal

42

178276

520576

Indeterminado

CMP 1:25000

Cemitério

-

-

-

Amares

Fiscal

42

178173

520599

Contemporâneo

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Amares

Fiscal

42

178121

520616

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Amares

Fiscal

42

178065

520630

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Amares

Fiscal

42

177405

520997

Moderno / Contemporâneo

CMP 1:25000

Alminha

-

-

-

Amares

Fiscal

42

177364

520988

Moderno

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

Coordenadas (Datum
73)
M
P

Tipo de Sítio

Cronologia

Bibliografia

Martins, 1990, n.º 12

Sereno
e
Santos,
1994b; Oliveira, 2006b

Martins, 1990, n.º 11

-
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Coordenadas (Datum
73)
M
P
177514
519025
177213
519316

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

162
163

Igreja de Bico
Bouça
Cemitério de
Bico
Cruzeiro do
Bico
Cruzeiro de
São Bento
das Pedras
Igreja e
cruzeiro de
Sabariz
Cemitério de
Sabariz
Lugar da
Igreja
Azenha no rio
Homem
Quinta da
Cova
Povoado de
Outeirinho
Moinho da
Ribeira do
Tojal 3
Casa da
Quinta do Sol
Cemitério de
Barbudo
Igreja de
Senra
Povoado de
Castilhão
Cruzeiro de
Sabariz

Igreja
Capela

-

-

-

Amares
Amares

Bico
Bico

56
56

Cemitério

-

-

-

Amares

Bico

56

177152

Cruzeiro

-

-

-

Amares

Bico

56

Cruzeiro

-

-

-

Amares

Fiscal

Igreja

-

-

-

Vila Verde

Cemitério

-

-

-

Vestígios
diversos

-

-

Azenha

-

Conjunto
arquitetónico

164
165
166

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

Bibliografia

Moderno / Contemporâneo
Indeterminado

CMP 1:25000
CMP 1:25000

519665

Contemporâneo

CMP 1:25000

177084

519025

Contemporâneo

42

177250

520893

Contemporâneo

Sabariz

42

176424

520780

Moderno

Vila Verde

Sabariz

42

176391

520787

Contemporâneo

-

Vila Verde

Sabariz

42

176364

520558

Pré-história?

-

-

Vila Verde

Loureira

56

176013

518469

Contemporâneo

Regalo, 1983,
Rural, n.º 52

-

-

-

Amares

Rendufe

56

176565

518750

Moderno/Contemporâneo

Gonçalves, 2006

Povoado

-

-

-

Vila Verde

Vila Verde

56

176106

519777

Romano

Moinho de
água

-

-

-

Vila Verde

Sabariz

42

176113

520578

Contemporâneo

Conjunto
edificado

-

Inventariado

PDM

Vila Verde

Barbudo

56

172843

519588

Indeterminado

PDM, 29

Necrópole

-

-

-

Vila Verde

Barbudo

56

173518

519886

Indeterminado

CMP 1:25000

Igreja

-

-

-

Vila Verde

Barbudo

56

173492

519917

Indeterminado

CMP 1:25000

Povoado

-

-

-

Vila Verde

Barbudo

42

172825

520304

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Sabariz

42

176323

520927

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

Cronologia

CMP 1:25000
Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 55
CMP 1:25000
Amorim, 2008, n.º 69
Arq.

Amorim, 2008, n.º 83
CMP 1:25000

Amorim, 2008, n.º 74;
Idade do
Ferro/Romano/Idade Média Martins, 1990, n.º 101
Indeterminado

CMP 1:25000
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

179

Granja

Conjunto rural

-

-

-

Vila Verde

Barbudo

42

173922

520732

Indeterminado

180

Casa da Pena

Solar

-

-

-

Vila Verde

Esqueiros

42

173195

521062

Moderno

Capela

-

-

-

Vila Verde

Esqueiros

42

174106

521211

Indeterminado

CMP 1:25000

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Cronologia

Bibliografia
Regalo, 1983, Arq.
Rural, n.º 46
Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 52

Capela de
Aldeia
Capela de
Boca
Cemitério de
Geme
Igreja de
Geme
Cruzeiro de
Geme

Capela

-

-

-

Vila Verde

Esqueiros

42

173714

521485

Indeterminado

CMP 1:25000

Cemitério

-

-

-

Vila Verde

Geme

42

175277

521736

Contemporâneo

CMP 1:25000

Igreja

-

-

-

Vila Verde

Geme

42

175304

521743

Moderno

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Geme

42

175461

521789

Indeterminado

Arinho

Necrópole

1235

-

-

Vila Verde

Sabariz

42

176282

521394

Medieval Cristão

Capela

-

-

-

Vila Verde

Lanhas

42

177071

521860

Indeterminado

CMP 1:25000

Cemitério

-

-

-

Vila Verde

Lanhas

42

177031

521880

Contemporâneo

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Vila Verde

Lanhas

42

177315

521956

Contemporâneo

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Lanhas

42

176818

521998

Indeterminado

CMP 1:25000

Igreja

-

-

-

Vila Verde

Lanhas

42

176735

522002

Indeterminado

CMP 1:25000

Dec. nº 95/78,
DR 210 de 12
Setembro
1978

Vila Verde

Coucieiro

42

178145

522717

Moderno/Contemporâneo

-

Vila Verde

Couceiro

42

178079

523180

Contemporâneo

Capela do
Senhor
Cemitério de
Lanhas
Capela de
São Geraldo
Cruzeiro de
Lanhas
Igreja de
Lanhas

192

Casa de
Carcavelos

Conjunto
arquitetónico

-

Imóvel de
Interesse
Público

193

Cemitério de
Coucieiro

Cemitério

-

-

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 54
CMP 1:25000
Fontes, 1984; Regalo,
1983, Idade Média n.º
38

CMVV, [2011c]; PDM,
n.º 2; Regalo, 1983,
Idade Moderna n.º 37;
Sereno
e
Santos,
1994c
CMP 1:25000
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N.º

Coordenadas (Datum
73)
M
P

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

Capela

-

-

-

Vila Verde

Couceiro

42

178079

523180

Indeterminado

Vestígios de
superfície

-

-

-

Vila Verde

Coucieiro

42

178310

523404

Idade do Ferro/Romano

Igreja

-

Em Vias de
Classificação

-

Vila Verde

Coucieiro

42

177861

523241

Idade Média/Moderno /
Contemporâneo

Paço de
Linhares
Ruinas do
Paço de
Linhares

Conjunto
arquitetónico

-

-

-

Vila Verde

Coucieiro

42

177598

524125

Moderno

Conjunto
arquitetónico

-

-

-

Vila Verde

Coucieiro

42

176980

523854

Idade Média

199

Linhares

Mamoa

4867

-

-

Vila Verde

Coucieiro

42

176905

524063

Neo-calcolítico

200

Conjunto do
Largo de São
Sebastião

Conjunto
edificado

-

-

-

Vila Verde

Pico de Regalo

42

176132

524152

Moderno

201

Capela de
São
Sebastião

Capela

-

-

-

Vila Verde

Pico de
Regalados

42

176103

524214

Moderno

Capela

-

-

-

Vila Verde

Pico de
Regalados

42

175940

523951

Moderno/Contemporâneo

Capela

-

-

-

Vila Verde

Geme

42

174861

522001

Indeterminado

CMP 1:25000

Povoado
fortificado

2350

-

-

Vila Verde

Geme

42

174624

522087

Idade do Ferro

Amorim, 2008, n.º 87;
Martins, 1990, n.º 106

Ermida

-

-

-

Vila Verde

Pico de
Regalados

42

175442

523235

Moderno/Contemporâneo

Igreja

-

-

-

Vila Verde

Esqueiros

42

173482

521490

Moderno

Cemitério

-

-

-

Vila Verde

Esqueiros

42

173442

521471

Moderno/Contemporâneo

194
195

196

197
198

202
203
204
205
206
207

Designação
Capela do
Senhor dos
Milagres
Quinta do
Paço
Igreja de
Coucieiro

Capela do
Senhor da
Salvação
Capela de
St.ª Engrácia
Monte de
Santa
Engrácia
Ermida de
Santa Ana
Igreja de
Esqueiros
Cemitério de
Esqueiros

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

Cronologia

Bibliografia

CMP 1:25000
Amorim, 2008, n.º 70
PDM, n.º 11; Regalo,
1983, Idade Média n.º
27 e 1986; Santos,
1996
Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 38
Regalo, 1983, Idade
Média n.º 26 e 1986
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 11
CMVV, [2011a];
Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 39
CMVV, [2011a];
Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 39;
Santos e Dinis, 1998a
Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 39;
Santos e Dinis, 1998b

CMVV, [2011a];
Santos e Dinis, 1998c
Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 53
CMP 1:25000
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

208

Cruzeiro de
Esqueiros

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Esqueiros

42

173481

209

Portelinha

Necrópole

2374

-

-

Vila Verde

Gondiães

42

210

Casa de
Serrazim

Conjunto
edíficado

-

Em Vias de
Classificação

-

Vila Verde

Gondiães

Portelinha
Cemitério de
Gondiães
Igreja de
Gondiães

Necrópole

6422

-

-

Vila Verde

Cemitério

-

-

-

Igreja

-

-

Povoado
fortificado

-

Cemitério

211
212
213
214
215
216
217
218

219

220
221
222

Cristelo
Cemitério de
Mós
Igreja de Mós
Cruzeiro de
Barral
Cruzeiro de
Mós
Capela de
Sagrado
Coração de
Jesus
Capela de
Pico
Cemitério de
Pico
Igreja de S.
Paio Pico

Cronologia

Bibliografia

521539

Moderno/Contemporâneo

CMP 1:25000

173589

521895

Neo-calcolítico

42

174375

522773

Moderno/Contemporâneo

Gondiães

42

173486

522217

Romano

Amorim, 2008, n.º 65;
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 10
PDM, 16; Regalo,
1983, Idade Moderna
n.º 41; Santos, 1996b
Endovélico, 2013

Vila Verde

Gondiães

42

173837

522938

Contemporâneo

CMP 1:25000

-

Vila Verde

Gondiães

42

173811

522969

Moderno

-

-

Vila Verde

Mós

42

175216

523922

Romano? / Idade Média ?

-

-

-

Vila Verde

Mós

42

174832

523725

Contemporâneo

CMP 1:25000

Igreja

-

-

-

Vila Verde

Mós

42

174858

523739

Indeterminado

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Pico

42

176447

525007

-

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Mós

42

174873

523860

Moderno

CMVV, [2011c];
Santos e Dinis, 1996

Capela

-

-

-

Vila Verde

Prado (São
Miguel)

42

175631

524502

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Vila Verde

Pico

42

176516

525207

Indeterminado

CMP 1:25000

Cemitério

-

-

-

Vila Verde

Pico

42

176481

525246

Contemporâneo

CMP 1:25000

Igreja

-

-

-

Vila Verde

Pico de Regalo

42

175217

524266

Moderno

CMVV, [2011b];
Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 40
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Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 42
Amorim, 2008, n.º 79;
Regalo, 1983, Castros
n.º 11
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N.º

223

224
225
226
227
228
229

230
231
232
233

Designação
Cemitério de
Pico de
Regalados
Cruzeiro de
Pico de
Regalados
Igreja de Pico
Igreja de Vila
Nova
Capela de
Vila Nova
Cruzeiro de
Pena
Igreja de S.
Miguel do
Prado
Cemitério de
São Miguel do
Prado
Vilela de
Cima
Monte da
Cheira
Povoado de
Castro Malus

Coordenadas (Datum
73)
M
P

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

Cronologia

Bibliografia

Cemitério

-

-

-

Vila Verde

Pico de
Regalados

42

175226

524292

Contemporâneo

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Pico de
Regalados

42

175187

524255

Indeterminado

CMP 1:25000

Igreja

-

-

-

Vila Verde

42

176347

525342

Indeterminado

CMP 1:25000

Igreja

-

-

-

Vila Verde

42

175511

525125

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Vila Verde

42

175421

525226

Indeterminado

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

42

175447

525261

Indeterminado

CMP 1:25000

Cais

-

-

-

Vila Verde

Prado (S.
Miguel)

42

175022

525368

Moderno

Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 26

Cemitério

-

-

-

Vila Verde

Prado (São
Miguel)

42

175026

525405

Contemporâneo

CMP 1:25000

Conjunto rural

-

-

-

Vila Verde

Prado (S.
Miguel)

42

174177

525304

Indeterminado

Regalo, 1983, Arq.
Rural, n.º 33

Povoado
fortificado

13689

-

-

Vila Verde

Mós

42

174133

524501

Indeterminado

Endovélico, 2013

Povoado

-

-

-

Vila Verde

Mós

42

173904

524441

Proto-história

Amorim, 2008, n.º 75

Pico
Prado (São
Miguel)
Prado (São
Miguel)
Prado (São
Miguel)

234

Monte da
Cheira 2

Arte Rupestre

-

-

-

Vila Verde

Prado (São
Miguel)

42

173682

525602

Indeterminado

Amorim, 2007, n.º 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59 e
nota 11; Amorim,
2008, nº 44, 45 e notas
17, 18

235

Gravura 1 do
Pedrogo

Arte Rupestre

-

-

-

Vila Verde

Godinhaços

42

173682

526090

Indeterminado

Amorim, 2007, n.º 36

236

Monte da
Cheira 1

Arte Rupestre

-

-

-

Vila Verde

Prado (São
Miguel)

42

173600

525797

Indeterminado

Amorim, 2007, n.º 41,
42, 43, 44, 45, nota 9
e 10
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

237

Menir do
Pedrogo

Menir

-

-

-

Vila Verde

Prado (São
Miguel)

42

173600

525797

Neo-calcolítico

238

Mamoa 3 de
Bustelo

Mamoa

16510

-

-

Vila Verde

Prado (São
Miguel)

42

173556

525642

Neo-calcolítico

239

Mamoa 2 de
Bustelo

Mamoa

16509

-

-

Vila Verde

Prado (São
Miguel)

42

173543

525702

Neo-calcolítico

240

Mamoa 1 de
Bustelo

Mamoa

16508

-

-

Vila Verde

Prado (São
Miguel)

42

173547

525736

Neo-calcolítico

241

Gravura 2 do
Pedrogo

Arte Rupestre

-

-

-

Vila Verde

Godinhaços

42

173541

525785

Indeterminado

242

Mamoa 20 do
Chão da
Cheira

Mamoa

4866

-

-

Vila Verde

Prado (São
Miguel)

42

173424

525301

Neo-calcolítico

243

Mamoa 6 de
Bustelo

Mamoa

16513

-

-

Vila Verde

Prado (São
Miguel)

42

173459

525461

Neo-calcolítico

244

Mamoa 3 do
Chão da
Cheira

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Prado (São
Miguel)

42

173457

525515

Neo-calcolítico

245

Mamoa 5 de
Bustelo

Mamoa

16512

-

-

Vila Verde

Prado (São
Miguel)

42

173438

525561

Neo-calcolítico

246

Mamoa 4 de
Bustelo

Mamoa

16511

-

-

Vila Verde

Prado (São
Miguel)

42

173453

525598

Neo-calcolítico

247

Mamoa 6 do
Chão da
Cheira

Mamoa

4866

-

-

Vila Verde

Prado (São
Miguel)

42

173355

525317

Neo-calcolítico

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
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Cronologia

Bibliografia
Amorim, 2007, n.º 40 e
Amorim, 2008, n.º 36 e
nota 14
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Amorim, 2007, n.º 39;
Amorim, 2008, nº 47 e
nota 21
Amorim, 2007, n.º 16;
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Amorim, 2007, n.º 4;
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Amorim, 2007, n.º 3;
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Amorim, 2007, n.º 2;
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Amorim, 2007, n.º 7;
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

248

Mamoa 7 de
Bustelo

Mamoa

16514

-

-

Vila Verde

Prado (São
Miguel)

42

173335

525368

Neo-calcolítico

249

Mamoa 5 do
Chão da
Cheira

Mamoa

4866

-

-

Vila Verde

Godinhaços

42

173340

525402

Neo-calcolítico

250

Mamoa 4 do
Chão da
Cheira

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Godinhaços

42

173368

525568

Neo-calcolítico

251

Mamoa 21 do
Chão da
Cheira

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Godinhaços

42

173425

525796

Neo-calcolítico

252
A

Mamoa 7 do
Chão da
Cheira

Mamoa

4866

-

-

Vila Verde

Godinhaços

42

173216

525100

Neo-calcolítico

252
B

Mamoa 7 do
Chão da
Cheira

Mamoa

4866

-

-

Vila Verde

Godinhaços

42

173239

525188

Neo-calcolítico

253

Mamoa 9 de
Bustelo

Mamoa

16516

-

-

Vila Verde

Godinhaços

42

173216

525265

Neo-calcolítico

254

Mamoa 8 de
Bustelo

Mamoa

16515

-

-

Vila Verde

Godinhaços

42

173301

525374

Neo-calcolítico

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
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Cronologia

Bibliografia
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Amorim, 2007, n.º 6;
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Amorim, 2007, n.º 5;
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Amorim, 2007, n.º 17
Amorim, 2007, n.º 8;
Bettencourt, 1991, 45
e Est. I.1; Regalo,
1983, Megalitismo n.º
6 e 1986
Amorim, 2007, n.º 8;
Bettencourt, 1991, 45
e Est. I.1; Regalo,
1983, Megalitismo n.º
6 e 1986
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Amorim, 2007, 10
(nota 3); Bettencourt,
1991, 45 e Est. I.1;
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
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Tipo de Sítio

Designação

255

Mamoa 8
Chão da
Cheira

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Godinhaços

42

173197

525292

Neo-calcolítico

256

Monte da
Cheira 3

Arte Rupestre

-

-

-

Vila Verde

Godinhaços

42

173201

525350

Indeterminado

256

Chão da
Cheira 10

Mamoa

5942

-

-

Vila Verde

Godinhaços

42

173172

525163

Neolítico médio

258

Mamoa 15 do
Chão da
Cheira

Mamoa

4866

-

-

Vila Verde

Godinhaços

42

173181

525328

Neo-calcolítico

259

Chão da
Cheira A

Mamoa

4866

-

-

Vila Verde

Godinhaços

42

173115

525215

Neo-calcolítico

260

Mamoa 9 de
Chão da
Cheira

Mamoa

4866

-

-

Vila Verde

Godinhaços

42

173134

525280

Neo-calcolítico

261

Mamoa 16 do
Chão da
Cheira

Mamoa

4866

-

-

Vila Verde

Godinhaços

42

173217

525687

Neo-calcolítico

262

Mamoa 22 do
Chão da
Cheira

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Mós

42

173049

525070

Neo-calcolítico

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
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CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

Coordenadas (Datum
73)
M
P

N.º

Cronologia

Bibliografia
Amorim, 2007, 10
(nota 3); Bettencourt,
1991, 45 e Est. I.1;
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Amorim, 2007, n.º 37,
38, 46, 47 e nota 8;
Amorim, 2008,
n.º 42, 43, notas 15, 16
Amorim, 2007, n.º 9;
Bettencourt, 1991;
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Amorim, 2007, n.º 14;
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Bettencourt, 1991, 45
e Est. I.1; Regalo,
1983, Megalitismo n.º
6 e 1986
Amorim, 2007, 10
(nota 3); Bettencourt,
1991, 45 e Est. I.1;
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Amorim, 2007, n.º 15;
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Amorim, 2007, n.º 18
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

263

Mamoa 11 do
Chão da
Cheira

Mamoa

4866

-

-

Vila Verde

Mós

42

173067

525118

Neo-calcolítico

264

Mamoa 10 de
Bustelo

Mamoa

16517

-

-

Vila Verde

Godinhaços

42

173063

525289

Neo-calcolítico

265

Mamoa 12 do
Chão da
Cheira

Mamoa

4866

-

-

Vila Verde

Mós

42

173018

525115

Neo-calcolítico

266

Mamoa 23 do
Chão da
Cheira

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Mós

42

172965

525114

Neo-calcolítico

267

Mamoa 13 do
Chão da
Cheira

Mamoa

4866

-

-

Vila Verde

Mós

42

172989

525143

Neo-calcolítico

268

Mamoa 11 de
Bustelo

Mamoa

16518

-

-

Vila Verde

Pedregais

42

172974

525258

Neo-calcolítico

269

Mamoa 14 do
Chão da
Cheira

Mamoa

4866

-

-

Vila Verde

Mós

42

172874

525046

Neo-calcolítico

270

Mamoa 12 de
Bustelo

Mamoa

16519

-

-

Vila Verde

Pedregais

42

172894

525243

Neo-calcolítico

271

Mamoa 13 de
Bustelo

Mamoa

16520

-

-

Vila Verde

Pedregais

42

172861

525206

Neo-calcolítico

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Pedregais

42

172825

525122

Neo-calcolítico

Amorim, 2008, n.º 27

Monumento
sob tumulus (?)

-

-

-

Vila Verde

Mós

42

172731

524901

Indeterminado

Amorim, 2007, n.º 32

272

273

Mamoa 8 do
Lameiro da
Vaca
Estrutura 1 do
Lameiro da
Vaca
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Cronologia

Bibliografia
Amorim, 2007, n.º 10;
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Amorim, 2007, n.º 11;
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Amorim, 2007, n.º 19
Amorim, 2007, n.º 12;
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Amorim, 2007, n.º 13;
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
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N.º

274

275

276

277

278

Designação
Estrutura 2 do
Lameiro da
Vaca
Mamoa 5 do
Lameiro da
Vaca
Mamoa 3 do
Lameiro da
Vaca
Mamoa 2 do
Lameiro da
Vaca
Mamoa 1 do
Lameiro da
Vaca

Coordenadas (Datum
73)
M
P

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

Cronologia

Bibliografia

Monumento
sob tumulus (?)

-

-

-

Vila Verde

Mós

42

172731

524901

Indeterminado

Amorim, 2007, n.º 33

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Mós

42

172730

524937

Neo-calcolítico

Amorim, 2008, n.º 25

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Mós

42

172744

524976

Neo-calcolítico

Amorim, 2007, n.º 23;
Regalo, 1986

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Mós

42

227255

525063

Neo-calcolítico

Amorim, 2007, n.º 22;
Regalo, 1986

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Mós

42

172780

525100

Neo-calcolítico

Amorim, 2007, n.º 21;
Regalo, 1986
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986
Amorim, 2007, n.º 62;
Regalo, 1983, Castros
n.º 12 e Idade Média
n.º 16
Amorim, 2007, n.º 62;
Regalo, 1983, Castros
n.º 12 e Idade Média
n.º 16

279

Mamoa 14 de
Bustelo

Mamoa

17866

-

-

Vila Verde

Mós

42

172706

525000

Neo-calcolítico

280
A

Monte do
Borrelho

Vestígios
diversos

4320

-

-

Vila Verde

Duas Igrejas

42

172548

524444

Indeterminado/Idade Média

280
B

Monte do
Borrelho

Vestígios
diversos

4320

-

-

Vila Verde

Duas Igrejas

42

172280

524829

Indeterminado/Idade Média

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Mós

42

172640

524938

Neo-calcolítico

Amorim, 2008, n.º 26

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Mós

42

172649

525014

Neo-calcolítico

Amorim, 2007, n.º 24;
Regalo, 1986

281

282

Mamoa 7 do
Lameiro da
Vaca
Mamoa 4 do
Lameiro da
Vaca

283

Mamoa 15 de
Bustelo

Mamoa

17865

-

-

Vila Verde

Gondiães

42

172708

524900

Neo-calcolítico

Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 6 e
1986

284

Mamoa 9 do
Lameiro da
Vaca

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Duas Igrejas

42

172631

525096

Neo-calcolítico

Amorim, 2008, n.º 28
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

285

Mamoa 10 do
Lameiro da
Vaca

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Gondiães

42

172520

286

Souto

Achados
Isolados

6477

-

-

Vila Verde

Gondiães

42

Monumento
sob tumulus (?)

-

-

-

Vila Verde

Godinhaços

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Necrópole

6126

-

-

Povoado

-

-

Capela

-

287
288
289
290
291

Estrutura 1 do
Chão da
Cheira
Cruzeiro de
Gondiães
Leira da
Cachada
Lugar da
Costa
Capela de St.
António

Cronologia

Bibliografia

524846

Neo-calcolítico

Amorim, 2008, n.º 29 e
nota 13

172501

524806

Alta Idade Média

-

42

173431

526022

Indeterminado

Amorim, 2007, n.º 31

Gondiães

42

173591

522823

Indeterminado

CMP 1:25000

Vila Verde

Travassós

42

173072

522190

Romano

Amorim, 2008, n.º 99;
Martins, 1990, n.º 107

-

Vila Verde

Dossãos/Gondi
ães

42

173093

522539

Idade do Bronze

Amorim, 2007, n.º 66

-

-

Vila Verde

Travassós

42

173031

521984

Indeterminado

CMP 1:25000

292

Revenda

Conjunto
edificado

-

-

-

Vila Verde

Travassos

42

173007

522128

Moderno

293

Castro do
Barbudo

Povoado
fortificado

1168

Imóvel de
Interesse
Público

-

Vila Verde

Moure

42

171930

520441

Idade do
Ferro/Romano/Alta Idade
Média

294

Palmás

Conjunto rural

-

-

-

Vila Verde

Travassós

42

172546

521266

Indeterminado

Cemitério

-

-

-

Vila Verde

Travassós

42

172509

521651

Contemporâneo

CMP 1:25000

Igreja

-

-

-

Vila Verde

Travassos

42

172474

521639

Moderno

Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 50;
Gonçalves, 2006b

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Travassós

42

172435

521555

Indeterminado

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Travassós

42

172424

521592

Indeterminado

CMP 1:25000

Azenha

-

-

-

Vila Verde

Travassós

42

172434

521758

Indeterminado

CMP 1:25000

295
296
297
298
299

Cemitério de
Travassós
Igreja
Paroquial de
Travassós
Cruzeiro de
Travassós 2
Cruzeiro de
Travassós 1
Azenha do
Cabo
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Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 51
Amorim, 2008, n.º 73 e
96; Martins, 1989 e
1990, n.º 100 e 109;
PDM, 33; Regalo,
1983, Idade Média n.º
33
Regalo, 1983, Arq.
Rural, n.º 44
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

300

Povoado do
Côto de
Sabroso

Povoado

-

-

-

Vila Verde

Godinhaços

42

171974

301

Passos

Via

-

-

-

Vila Verde

Dossãos

42

Solar

-

-

-

Vila Verde

Dossãos

Igreja

-

-

-

Vila Verde

Cemitério

-

-

-

Capela

-

-

302
303
304
305

Casa dos
Passos
Igreja de
Dossãos
Cemitério de
Dossãos
Capela de
Passos

Cronologia

Bibliografia

526427

Romano

Amorim, 2008, n.º 78

172132

522998

Indeterminado

42

172129

522815

Moderno

Dossãos

42

172074

523492

Moderno

Vila Verde

Dossãos

42

172057

523462

Contemporâneo

CMP 1:25000

-

Vila Verde

Dossãos

42

172031

522863

Indeterminado

CMP 1:25000

Regalo, 1983, Arq.
Rural, n.º 37
Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 44
Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 43

CMVV, [2011c];
Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 23
Amorim, 2008, n.º 77;
Martins, 1990, n.º 105;
Regalo, 1983,
Romanização n.º 4;
Idade Média n.º 17
Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 22

306

Solar de St.ª
Madalena

Solar

-

-

-

Vila Verde

Pedregais

42

171898

526087

Moderno

307

Coto

Povoado
fortificado

-

-

-

Vila Verde

Dossãos

42

171884

523011

Idade do
Ferro/Romano/Idade Média

308

Sabroso
Capela de S.
Bento
Capela de
São Bento 2

Via

-

-

-

Vila Verde

Pedregais

42

171801

526402

Indeterminado

Capela

-

-

-

Vila Verde

Pedregais

42

171574

525676

Moderno

Capela

-

-

-

Vila Verde

Pedregais

42

171409

525687

Indeterminado

CMP 1:25000

Povoado
fortificado

2589

-

-

Vila Verde

Pedregais

42

171276

526201

Idade do Ferro

Endovélico

Igreja

-

-

-

Vila Verde

Pedregais

42

171259

525742

Idade Média

Regalo, 1983, Idade
Média n.º 13 e 1986

Cemitério

-

-

-

Vila Verde

Pedregais

42

171210

525716

Contemporâneo

CMP 1:25000

309
310
311
312
313

Cristelo
Igreja de S.
Bento
Cemitério de
Pedregais

314

Cristelo

Via

3585

-

-

Vila Verde

Pedregais

42

171183

526203

Medieval Cristão

315

Casa do Paço
e Vias

Solar e via

-

-

-

Vila Verde

Pedregais

42

171092

526132

Moderno

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

Regalo, 1983, Idade
Média n.º 13 e 1986
Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 21
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

316
A

Eiras

Povoado
fortificado

5484

-

-

Vila Verde

Pedregais

42

170913

526162

Idade do Ferro ou Romano

316
B

Eiras

Povoado
fortificado

5484

-

-

Vila Verde

Pedregais

42

170719

525990

Idade do Ferro ou Romano

317

Eiras

Via

-

-

-

Vila Verde

Duas Igrejas

42

170719

525990

Indeterminado / Idade
Média

Maciel, 2010, n.º 12

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Duas Igrejas

42

171002

525165

Indeterminado

CMP 1:25000

Cemitério

-

-

-

Vila Verde

Duas Igrejas

42

170468

525097

Contemporâneo

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Duas Igrejas

42

170442

525111

Indeterminado

CMP 1:25000

Igreja

-

-

-

Vila Verde

Duas Igrejas

42

170219

525066

Moderno

Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 20

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Duas Igrejas

42

170156

525074

Indeterminado

CMP 1:25000

318
319
320

321

322

Cruzeiro de
Ronco
Cemitério de
Duas Igrejas
Cruzeiro de
Duas Igrejas
2
Igreja
Paroquial de
Duas Igrejas
Cruzeiro de
Duas Igrejas
1

Cronologia

Bibliografia
Amorim, 2007, n.º 80;
Maciel, 2010, n.º 12;
Regalo, 1983, Castros
n.º 6
Amorim, 2007, n.º 80;
Maciel, 2010, n.º 12;
Regalo, 1983, Castros
n.º 6

323

Costa

Via

-

-

-

Vila Verde

Negovilde

42

171941

522441

Idade Média

Regalo, 1983, Idade
Média n.º 32

324

Capela de
Côto

Capela

-

-

-

Vila Verde

Duas Igrejas

42

170535

524302

Indeterminado

CMP 1:25000

325

Duas Igrejas

Vestígios
diversos

6164

-

-

Vila Verde

Duas Igrejas

42

170014

524994

Alta Idade Média

Endovélico, 2013

Capela

-

-

-

Vila Verde

Azões

42

169743

525288

Indeterminado

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Azões

42

169687

525202

Indeterminado

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Nevogilde

42

171684

522147

Indeterminado

CMP 1:25000

326
327
328

Capela de
Santa Luzia
Cruzeiro de
Santa Luzia
Cruzeiro da
Torre

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

329

Paço de
Nevogilde

Solar

-

Inventariado

PDM

Vila Verde

Nevogilde

42

171798

330

Cruzeiro do
Paço

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Nevogilde

42

331

Azões

Achados
Isolados

6866

-

-

Vila Verde

Azões

Capela

-

-

-

Vila Verde

Cemitério

-

-

-

Monumento
sob tumulus (?)

-

-

Azenha

-

Igreja

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344

Capela de
Sta. Luzia e
S. Miguel
Cemitério de
Azões
Estrutura 2
Moinho Velho
Azenhas no
rio Neiva
Igreja de
Nevogilde
Cemitério de
Nevogilde
Mamoa 3 do
Moinho Velho
Mamoa 1 do
Moinho Velho
Estrutura 1
Moinho Velho
Penedos da
Portela
Cruzeiro de
Senhor do
Bonfim
Mamoa 2 do
Moinho Velho
Secouto

Cronologia

Bibliografia

521850

Moderno

PDM, 43; Regalo,
1983, Idade Moderna
n.º 49

171739

521820

Indeterminado

CMP 1:25000

42

169510

525188

Indeterminado

Endovélico, 2013

Azões

42

169432

525346

Moderno

Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 19

Vila Verde

Azões

42

169400

525325

Contemporâneo

CMP 1:25000

-

Vila Verde

Duas Igrejas

42

170791

523137

Indeterminado

Amorim, 2007, n.º 35

-

-

Vila Verde

Azões

42

169750

524696

Moderno / Contemporâneo

Regalo, 1983, Arq.
Rural n.º 34

-

-

-

Vila Verde

Nevogilde

42

171581

521864

Indeterminado

CMP 1:25000

Cemitério

-

-

-

Vila Verde

Nevogilde

42

171575

521834

Cemitério

CMP 1:25000

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Duas Igrejas

42

173746

523013

Neo-calcolítico

Amorim, 2007, n.º 27

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

42

170781

522818

Neo-calcolítico

Amorim, 2007, n.º 25;
Regalo, 1986

-

-

-

Vila Verde

42

170781

522818

Indeterminado

Amorim, 2007, n.º 34

2518

-

-

Vila Verde

42

170781

522818

Idade do Ferro

Endovélico, 2013

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Goães

42

170013

523934

Contemporâneo

CMP 1:25000

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Duas Igrejas

42

170671

522906

Neo-calcolítico

Mamoa

2500

-

-

Vila Verde

Nevogilde

42

170696

522793

Neo-calcolítico

Monumento
sob tumulus (?)
Achados
Isolados

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
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Portela das
Cabras.
Portela das
Cabras
Carreiras
(Santiago)

Amorim, 2007, n.º 26;
Regalo, 1986
Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 9
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N.º
345
346
347
348

349
350
A
350
B
351
352
353
354
355

356

357

Designação
Capela de S.
Sebastião
Capela do
Senhor do
Bonfim
Igreja de
Carreiras
Mamoa 2 dos
Penedos da
Portela
Mamoa 1 dos
Penedos da
Portela
Menir dos
Penedos da
Portela
Menir dos
Penedos da
Portela
Costeira
Cemitério de
Carreiras
Mosteiro de
St. Antoninho
Mamoa da
Pedreira
Moinho da
Ribeira do
Rojão
Capela da
Sr.ª da
Consolação
Cruzeiro da
Sr.ª da
Consolação

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

Cronologia

Bibliografia

Capela

-

-

-

Vila Verde

Nevogilde

42

171354

521737

Moderno

Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 48

Capela

-

-

-

Vila Verde

Goães

42

169934

523779

Indeterminado

CMP 1:25000

Igreja

-

-

-

Vila Verde

Carreiras
(Santiago)

42

171187

521441

Moderno

Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 47

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Portela das
Cabras

42

170445

522808

Neo-calcolítico

Amorim, 2007, n.º 29

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Portela das
Cabras

42

170377

522844

Neo-calcolítico

Amorim, 2007, n.º 28

Menir

-

-

-

Vila Verde

Goães

42

170074

523295

Neo-calcolítico

Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 8

Menir

-

-

-

Vila Verde

Goães

42

169387

523202

Neo-calcolítico

Regalo, 1983,
Megalitismo n.º 8

Via

2063

-

-

Vila Verde

42

170991

522014

Idade Média

Endovélico, 2013

Cemitério

-

-

-

Vila Verde

42

171163

521439

Contemporâneo

CMP 1:25000

Mosteiro

-

-

-

Vila Verde

Moure

56

172035

519729

Idade Média

Regalo, 1983, Idade
Média n.º 34

Mamoa

-

-

-

Vila Verde

Carreiras
(Santiago)

42

170728

521825

Neo-calcolítico

Amorim, 2008, nº 51

Moinho de
água

-

-

-

Vila Verde

Carreiras
(Santiago)

42

171071

520888

Contemporâneo

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Vila Verde

Carreiras
(Santiago)

42

170972

520664

Indeterminado

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Carreiras
(Santiago)

42

170935

520688

Indeterminado

CMP 1:25000
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

Tipo de Sítio

Carreiras
(Santiago)
Carreiras
(Santiago)
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N.º
358
359
360

361

362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372

Designação
Cruzeiro de
St.º Tirso
Capela Nossa
Senhora da
Penha
Cruzeiro da
Sr.ª da Pena
Torre de
Penegate
Igreja
Paroquial de
Carreiras
Cemitério de
Carreiras
Cruzeiro de
Cachadas
Fonte da
Carranca
Igreja de
Portela das
Cabras
Santo Tirso
Capela da
Qt.ª do
Montinho
Solar das
Espergueiras
Igreja de
Amarelha
Igreja de
Goães
Cruzeiro de
Goães

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Goães

42

169680

Capela

-

-

-

Vila Verde

Carreiras (São
Miguel)

42

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Carreiras (São
Miguel)

42

Cronologia

Bibliografia

523838

Indeterminado

CMP 1:25000

170139

521091

Moderno/Contemporâneo

Bastos, 2011b

170147

521053

Indeterminado

CMP 1:25000

521113

Medieval Cristão/Moderno

CMVV, [2011d]; PDM,
n.º 32; Fontes e
Catalão, 2010; Regalo,
1983, Idade Média n.º
29

42

170099

42

170162

520818

Moderno/Contemporâneo

Bastos, 2011c

42

170097

520974

Contemporâneo

CMP 1:25000

42

169528

522427

Indeterminado

CMP 1:25000

42

169300

522362

Moderno

Fortificação

32229

Inventariado

PDM

Vila Verde

Carreiras (São
Miguel)

Igreja

-

-

-

Vila Verde

Carreiras (São
Miguel)

Cemitério

-

-

-

Vila Verde

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Fonte

-

-

-

Vila Verde

Igreja

-

Inventariado

PDM

Vila Verde

Portela das
Cabras

42

169143

522409

Romano/Indeterminado

Conjunto
arquitetónico

-

-

-

Vila Verde

Goães

42

169565

523825

Moderno/Contemporâneo

Capela

-

-

-

Vila Verde

Goães

42

169569

524104

Indeterminado

CMP 1:25000

Solar

-

-

-

Vila Verde

Goães

42

169347

523811

Moderno

Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 18

Igreja

-

-

-

Vila Verde

Azões

42

169387

525157

Indeterminado

CMP 1:25000

Igreja

-

-

-

Vila Verde

Goães

42

168938

523959

Moderno

Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 17

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Goães

42

168834

544159

Contemporâneo

CMP 1:25000
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

Tipo de Sítio

Carreiras (São
Miguel)
Portela das
Cabras
Portela das
Cabras

Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 45
Amorim, 2008, n.º 107;
Martins, 1990, n.º 113;
PDM, 40
Regalo, 1983, Arq.
Rural n.º 35
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N.º
373
374
375
376

377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388

Designação
Cemitério de
Goães
Cruzeiro de
Portela das
Cabras
Portela de
Penela
Cemitério de
Portela das
Cabras
Ponte
Pedrinha de
Goães
Vila de São
Bade
Marrancos
Capela da
Sr.ª da Guia
Fonte da
Carpuça
Cemitério de
Marrancos
Igreja de
Marrancos
Capela da
Qt.ª de S.
José
Cemitério de
Arcozelo
Quinta do
Paço
Moinho da
Ribeira
Cruzeiro do
Hospital 1

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

Cronologia

Bibliografia

Cemitério

-

-

-

Vila Verde

Goães

42

168813

524179

Contemporâneo

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Portela das
Cabras

42

169105

522430

Indeterminado

CMP 1:25000

Conjunto
arquitetónico

-

-

-

Vila Verde

Portela das
Cabras

42

169047

522256

Moderno/Contemporâneo

Regalo, 1983; Arq.
Rural n.º 42

Cemitério

-

-

-

Vila Verde

Portela das
Cabras

42

169044

522109

Contemporâneo

CMP 1:25000

Ponte

5661

-

-

Vila Verde

Goães

42

168652

523941

Romano / Idade Média

Regalo, 1983,
Romanização n.º 1;
Idade Média n.º 15

Habitat

-

-

-

Vila Verde

Marrancos

42

168551

521826

Romano

Amorim, 2008, n.º 101

Mina

17951

-

-

Vila Verde

Marrancos

42

168437

522380

Romano

Amorim, 2008, n.º 100

Capela

-

-

-

Vila Verde

Marrancos

42

168286

522244

Contemporâneo

CMP 1:25000

Fonte

-

-

-

Vila verde

Freiriz

41

167518

520175

Indeterminado

Pereira, 2004, n.º 238

Cemitério

-

-

-

Vila Verde

Marrancos

42

167979

521962

Contemporâneo

CMP 1:25000

Igreja

-

-

-

Vila Verde

Marrancos

42

167960

521998

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Vila Verde

Marrancos

42

167798

522253

Indeterminado

CMP 1:25000

Cemitério

-

-

-

Vila Verde

Arcozelo

42

166914

521898

Contemporâneo

CMP 1:25000

-

-

-

Vila verde

Marrancos

41

167153

522253

Moderno

Pereira, 2004, n.º 243

-

-

-

Vila Verde

Goães

42

168355

523870

Contemporâneo

CMP 1:25000

-

-

-

Vila verde

Arcozelo

41

166700

521873

Indeterminado

Pereira, 2004, n.º 239

Conjunto
edificado
Moinho de
água
Cruzeiro
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

Tipo de Sítio
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N.º
389
390
400

401

402
403
404

Designação
Cruzeiro do
Hospital 2
Igreja de
Santa Maria
Cemitério de
Rio Mau
Igreja de Rio
Mau
Capela de S.
Bento
Capela de N.
Sr.ª da
Nazaré
Cruzeiro de
Rio Mau

Coordenadas (Datum
73)
M
P

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

Cronologia

Bibliografia

Alminha

-

-

-

Vila verde

Arcozelo

41

166700

521873

Indeterminado

Pereira, 2004, n.º 239

Igreja

-

-

-

Vila verde

Arcozelo

41

166741

522008

Indeterminado

Amorim, 2008, n.º 93;
Pereira, 2004, n.º 240

Cemitério

-

-

-

Vila Verde

Rio Mau

42

168701

524882

Contemporâneo

CMP 1:25000
CMVV, 2011b; Regalo,
1983, Idade Moderna
n.º 16; Santos e Dinis,
1996c
Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 16

Igreja

-

-

-

Vila Verde

Rio Mau

42

168651

524874

Moderno/Contemporâneo

Capela

-

-

-

Vila Verde

Rio Mau

42

168651

524874

Moderno

Capela

-

-

-

Vila Verde

Rio Mau

42

168409

524679

Indeterminado

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Vila Verde

Rio Mau

42

168509

524898

Indeterminado

CMP 1:25000
Regalo, 1983,
Romanização n.º 11
Amorim, 2008, n.º 82;
Maciel, 2010, nº 14;
Regalo, 1983, Castros
n.º 3
Regalo, 1983, Idade
Média n.º 11

405

Lage

Via

-

-

-

Vila Verde

Rio Mau

42

168251

524825

Romano

406

Moega Coroa

Povoado
fortificado

2550

-

-

Vila Verde

Rio Mau

42

168939

526113

Idade do Ferro/Romano

407

Rio Mau

Via

-

-

-

Vila Verde

Rio Mau

42

168173

525606

Idade Média

408

Boavista

Marco miliário

17946

-

-

Ponte de
Lima

Anais

41

167752

524630

Romano

Endovélico, 2013

Capela

-

-

-

Ponte de
Lima

Anais

41

167373

523739

Contemporâneo

CMP 1:25000

Conjunto
edificado

-

-

-

Vila verde

Arcozelo

41

166916

522957

Indeterminado

Pereira, 2004, n.º 244

Capela

-

-

-

Vila Verde

Arcozelo

41

166568

522259

Moderno

Fonte

-

-

-

Vila verde

Arcozelo

41

166518

522349

Indeterminado

409

410
411
412

Capela de
Nossa
Senhora dos
Emigrantes
Quinta do
Cudeçosa
Capela do
Senhor dos
Passos
Lousa
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Pereira, 2004, n.º 241;
Regalo, 1983, Idade
Moderna n.º 46
Pereira, 2004, n.º 242
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N.º

413
414
415
416
417
418
419
420
421

422

423
424
425
426

427

Designação
Ponte de
Pedra de
Arcozelo
Quinta do
Pereiro
Mamoa da
Quinta da
Inveja
Capela do
Sardoal
Quinta de
Pousada
Castro de
Cadem
Quinta de
Mereces
Capela de
Mereces
Cemitério de
Calvelo

Calvelo

Igreja de
Calvelo
Cruzeiro de
Calvelo
"Pomarinho"
Capela da
Sr.ª do
Calvário
Cruzeiro da
Sr.ª do
Calvário

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

Ponte

-

-

-

Vila Verde

Arcozelo

41

166526

Conjunto
Edificado

-

Inventariado

PDM

Vila Verde

Arcozelo

42

Mamoa

15762

-

-

Ponte de
Lima

Calvelo

Capela

-

-

-

Conjunto
edificado
Povoado
fortificado
Conjunto
edificado

-

-

-

17936

-

-

-

-

-

Capela

-

-

-

Cemitério

-

-

-

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima

Cronologia

Bibliografia

522597

Idade Média

Regalo, 1983, Idade
Média n.º 28

165556

521647

Indeterminado

PDM, 37

41

166414

522752

Neo-calcolítico

Endovélico, 2013

Calvelo

41

165603

522639

Indeterminado

CMP 1:25000

Calvelo

41

164791

522551

Indeterminado

-

Calvelo

41

166286

523865

Idade do Ferro

Almeida e Baptista,
1983, n.º 4

Calvelo

41

165619

523349

Indeterminado

-

Calvelo

41

165439

523204

Indeterminado

CMP 1:25000

Calvelo

41

164965

522900

Contemporâneo

CMP 1:25000

Calvelo

41

164950

522975

Romano/Idade Média

Endovélico, 2013

Calvelo

41

164947

522939

Indeterminado

CMP 1:25000

Calvelo

41

164912

522959

Indeterminado

CMP 1:25000

Calvelo

41

165450

523595

Idade do Bronze

Endovélico, 2013

Vestígios
diversos

17950

Inventariado

PDM de
Ponte de
Lima, art.º 18,
Anexo II, n.º
X057

Igreja

-

-

-

Cruzeiro

-

-

-

Povoado

17938

-

-

Capela

-

-

-

Ponte de
Lima

Calvelo

41

165137

523529

Indeterminado

CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

Ponte de
Lima

Calvelo

41

164991

523637

Indeterminado

CMP 1:25000
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

Tipo de Sítio

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
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N.º

Designação

428

Castro de
Valadares

Povoado

429

Castro do
Calvário

430
431
432
433
434
435

Cruzeiro de
Outrelo
Igreja
Paroquial de
Anais
Cemitério de
Anais
Capela de
Anais
Igreja
Paroquial de
Anais
Pelourinho de
Anais

Tipo de Sítio

CNS

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

-

Inventariado

PDM de
Ponte de
Lima, art.º 18,
Anexo II, n.º
X40

Ponte de
Lima

Calvelo

41

165196

Povoado
fortificado

17932

-

-

Ponte de
Lima

Friastelas

41

Cruzeiro

-

-

-

Ponte de
Lima

Anais

Vestígios
diversos

17948

-

-

Ponte de
Lima

Cemitério

-

-

-

Capela

-

-

-

Igreja

-

-

-

Pelourinho

-

-

-

436

Paços de
Albergaria de
Penela

Paços e frag.
pelourinho

-

Inventariado

437

Casas Novas

Capela e
Cruzeiro

-

Inventariado

438

Cruzeiro de
Carvalhinho

Cruzeiro

-

-
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

Classificação

PDM de
Ponte de
Lima, art.º 18,
Anexo II, n.º
Y22
PDM de
Ponte de
Lima, art.º 18,
Anexo II, nº.
Y153
-

Cronologia

Bibliografia

523870

Idade do Ferro

PDM de Ponte de
Lima

164245

523687

Idade do Ferro/Romano

Almeida et alli, 1997,
Local J; Almeida et alli,
1998, Local J e Local
K

41

167139

525241

Indeterminado

CMP 1:25000

Anais

41

167562

525537

Romano

Endovélico, 2013

Anais

41

167558

525591

Contemporâneo

CMP 1:25000

Anais

41

167593

525609

Indeterminado

CMP 1:25000

Ponte de
Lima

Anais

41

167518

525570

Indeterminado

Noé, 2005

Ponte de
Lima

Anais

41

167450

525612

Moderno

Amaral, 2003a

Ponte de
Lima

Anais

41

166855

525806

Moderno

PDM de Ponte de
Lima

Ponte de
Lima

Poiares

41

166744

525845

Moderno

Reis et alli, 2013,
Tabela 5.72, nº 92

Ponte de
Lima

Anais

41

166458

525808

Contemporâneo

Amaral, 2003b

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
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N.º

Designação

439

Castelo de
Anais

Castelo

440

Costeira

441
442
443
444
445
446

447

448
449
450
451
452
453

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

-

Inventariado

PDM de
Ponte de
Lima, art.º 18,
Anexo II, n.º
X95

Ponte de
Lima

Anais

41

167817

Arte Rupestre

-

-

-

Anais

41

Cruzeiro do
Torrão

Cruzeiro

-

-

-

Anais

Sendim

Vestígios
diversos

17949

-

-

Cruzeiro

-

-

-

Povoado

-

-

-

Conjunto
edificado

-

-

-

Cruzeiro

-

-

-

Igreja

-

Imóvel de
Interesse
Público

Dec. n.º 47
508, DG 20
de 24 Janeiro
1967

Cemitério

-

-

Capela

-

Capela

Igreja
Paroquial de
Queijada
Cemitério da
Queijada
Capela da
Senhora do
Amparo
Capela de
Andião
Quinta das
Fontes
Souto de
Rebordães
Cruzeiro de
Lamas

Cronologia

Bibliografia

526633

Medieval

Ponte de Lima

167590

526521

Indeterminado

Reis et alli, 2013,
Tabela 5.72, n.º 90

41

166709

526054

Indeterminado

CMP 1:25000

Anais

41

167437

526603

Romano

Endovélico, 2013

Anais

41

166270

526119

Indeterminado

Pereira, 2004, n.º 245

Cabaços

41

163797

525016

Idade do
Ferro/Romano/Medieval

Almeida, 1990, n.º 65

Queijada

41

166291

527160

Moderno/Contemporâneo

Noé, 2003h

Queijada

41

166319

527287

Indeterminado

CMP 1:25000

Ponte de
Lima

Queijada

41

166209

527424

Idade Média/Moderno/
Contemporâneo

Noé, 1992a; PAF,
s.d.b; PDM, Y64

-

Ponte de
Lima

Queijada

41

166159

527413

Contemporâneo

CMP 1:25000

-

-

Ponte de
Lima

Rebordões
(Souto)

41

165485

526929

Indeterminado

CMP 1:25000

-

-

-

165153

527523

Indeterminado

CMP 1:25000

-

-

-

41

164821

527499

Indeterminado

-

Necrópole

3446

-

-

Rebordões
(Souto)
Rebordões
(Souto)
Rebordões
(Souto)

41

Conjunto
edificado

41

165023

528093

Idade Média ?

Endovélico, 2013

Cruzeiro

-

-

-

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima

Cabaços

41

163794

525351

Indeterminado

CMP 1:25000
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CNS

Coordenadas (Datum
73)
M
P

Classificação

Pedra da
Cruz
Povoado de
Penouços
Solar do
Baganheiro
Cruzeiro da
Queijada

Tipo de Sítio

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
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N.º
454
455
456
457
458

459

460
461
462
463
464
465
466
467
468

Designação
Capela de
Lamas
Mamoa I de
Fojo do Lobal
Quinta da
Torre
Casa de
Soalheiro
Cruzeiro de
Rebordões
Igreja
Paroquial de
Rebordões
Cemitério de
Rebordões
Escola
primária de
Souto
Passal de
Rebordões
Cividade de
Rebordões
Capela das
Aveleiras
Cemitério de
Rebordões
Igreja
Paroquial de
Rebordões
Cruzeiro de
Rebordões
Mamoa II de
Fojo do Lobal

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Capela

-

-

-

Mamoa

14961

-

-

Marco miliário

19300

-

-

Conjunto
edificado

-

-

-

Cruzeiro

-

-

-

Igreja

-

Imóvel de
Interesse
Público

Cemitério

-

Necrópole

Freguesia

CMP

Coordenadas (Datum
73)
M
P

Cronologia

Bibliografia

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima

Cabaços

41

163670

525304

Indeterminado

CMP 1:25000

Rebordões
(Souto)

41

164071

526482

Neo-Calcolítico

Endovélico

Ponte de
Lima

Rebordões
(Souto)

41

164438

527963

Romano

Almeida et alli, 1997,
Local H; Almeida et
alli, 1998, Local H

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima

Rebordões
(Souto)
Rebordões
(Souto)

41

164406

528151

Indeterminado

-

41

164350

528208

Indeterminado

CMP 1:25000

Dec. n.º 47
508, DG 20
de 24 Janeiro
1967

Ponte de
Lima

Rebordões
(Souto)

41

164314

528222

Idade Média/Moderno
/Contemporâneo

Noé, 1992b; PAF,
s.d.a; PDM, Y65

-

-

Ponte de
Lima

Rebordões
(Souto)

41

164334

528255

Contemporâneo

CMP 1:25000

-

-

-

Ponte de
Lima

Rebordões
(Souto)

41

164333

528307

Romano

Almeida, 1990, 118 e
CMP 1:25000

Cruzeiro

-

-

-

164346

528326

Indeterminado

CMP 1:25000

-

-

-

41

164024

527551

Romano?

Almeida, 1990, n.º 64

Capela

-

-

-

41

163466

527274

Indeterminado

CMP 1:25000

Cemitério

-

-

-

Rebordões
(Souto)
Rebordões
(Souto)
Rebordões
(Souto)
Rebordões (St.ª
Maria)

41

Povoado

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima

41

163163

528089

Contemporâneo

CMP 1:25000

Igreja

-

-

-

Ponte de
Lima

Rebordões (St.ª
Maria)

41

163042

528104

Indeterminado

-

Cruzeiro

-

-

-

Rebordões (St.ª
Maria)

41

162990

528106

Indeterminado

CMP 1:25000

Mamoa

15763

-

-

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima

Fojo Lobal

41

163169

526608

Neo-Calcolítico

Endovélico, 2013
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N.º
469
470

Designação
Capela de
St.ª Justa
Cruzeiro da
Mata 2

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Capela

-

-

-

Cruzeiro

-

-

-

Concelho
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima

Coordenadas (Datum
73)
M
P

Freguesia

CMP

Cronologia

Bibliografia

Fojo Lobal

41

163123

526338

Indeterminado

CMP 1:25000

Fojo Lobal

41

162932

526052

Indeterminado

CMP 1:25000

Rebordões
(Santa Maria)

41

161682

528835

Indeterminado

Seara

41

161551

528786

Indeterminado

Seara

41

161549

528787

Indeterminado

Fojo Lobal

41

162439

526300

Indeterminado

CMP 1:25000

Fojo Lobal

41

162427

526131

Indeterminado

CMP 1:25000

Fojo Lobal

41

162424

526111

Idade do Ferro/Romano

Almeida, 1990, n.º 61

Fojo Lobal

41

162630

526023

Contemporâneo

CMP 1:25000

Fojo Lobal

41

162652

525994

Indeterminado

-

Fojo Lobal

41

162635

525982

Indeterminado

CMP 1:25000

Vitorino dos
Piães

41

161432

525087

Idade do Ferro

PDM, X36

Cabaços

41

162925

525081

Contemporâneo

Silva, 2011, n.º 183

Cabaços

41

162873

524758

Contemporâneo

Silva, 2011, n.º 184

Cabaços

41

162461

524739

Indeterminado

CMP 1:25000

Reis et alli, 2013,
Tabela 5.72, n.º 82
Reis et alli, 2013,
Tabela 5.72, n.º 83
Reis et alli, 2013,
Tabela 5.72, n.º 84

471

Carvalhal

Arte Rupestre

-

-

-

472

Carvalhal

Arte Rupestre

-

-

-

473

Carvalhal

Arte Rupestre

-

-

-

474

Fonte Velha

Fonte

-

-

-

475

Calvário

Cruzeiros

-

-

-

Castro do
Calvário
Cemitério de
Fojo Lobal
Igreja
Paroquial de
Fojo Lobal
Cruzeiro da
Mata 1
Alto de
Valadas
Alminha de
Codecido
Cruzeiro de
Cabaços
Cruzeiro de S.
Sebastião
Igreja
Paroquial de
Cabaços
Capela de S.
Sebastião

Povoado
fortificado

15753

-

-

Cemitério

-

-

-

Igreja

-

-

-

Cruzeiro

-

-

-

Povoado
fortificado

15785

Inventariado

PDM

Alminha

-

-

-

Cruzeiro

-

-

-

Cruzeiro

-

-

-

Igreja

-

-

-

Ponte de
Lima

Cabaços

41

162957

524631

Indeterminado

-

Capela

-

-

-

Ponte de
Lima

Cabaços

41

162398

524579

Indeterminado

CMP 1:25000

476
477
478
479
480
481
482
483
484
485

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
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N.º
486
487
488
489
490
491
492

Designação
Cemitério de
Cabaços
Pelourinho de
Cabaços
São Pedro
Capela de
São Pedro
Capela de
Pedreira
Alminha de
Corrondelos 1
Alminha de
Corrondelos 2

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Cemitério

-

-

-

Pelourinho

-

-

-

Arte Rupestre

17939

-

-

Capela

-

-

-

Capela

-

-

-

Alminha

-

-

-

Alminha

-

-

PDM de
Ponte de
Lima, artº 18,
Anexo II, nº
X8
PDM de
Ponte de
Lima, artº 18,
Anexo II, nº
X8
PDM de
Ponte de
Lima, artº 18,
Anexo II, nº
X8

493

Mamoa 1 de
Navió

Mamoa

17934

Inventariado

494

Mamoa 2 de
Navió

Mamoa

17935

Inventariado

495

Mamoa 3 de
Navió

Mamoa

17933

Inventariado

496

Belmonte

Cruzeiro

-

-

-

497

Corredoura

Azenha

-

-

-

498

Fulão

Azenha

-

-

-
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Concelho

Coordenadas (Datum
73)
M
P

Cronologia

Bibliografia

524528

Contemporâneo

CMP 1:25000

162932

524423

Moderno/Contemporâneo

Amaral, 2003c

41

161405

524409

Neo-calcolítico

Endovélico, 2013

41

161360

524376

Indeterminado

-

Cabaços

41

162700

523937

Contemporâneo

Silva, 2011, n.º 185

Friastelas

41

162929

523359

Contemporâneo

Silva, 2011, n.º 186

Friastelas

41

162958

523309

Contemporâneo

Silva, 2011, n.º 187

Ponte de
Lima

Friastelas

41

161849

523252

Neo-calcolítico

Endovélico, 2013

Ponte de
Lima

Friastelas

41

161769

523151

Neo-calcolítico

Endovélico, 2013

Ponte de
Lima

Friastelas

41

161749

523148

Neo-calcolítico

Endovélico, 2013

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima

Vitorino dos
Piães
Vitorino dos
Piães
Vitorino dos
Piães

41

160495

523353

Indeterminado

41

160536

523362

Moderno/Contemporâneo

41

159882

523310

Moderno/Contemporâneo

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima

Freguesia

CMP

Cabaços

41

162949

Cabaços

41

Vitorino dos
Piães
Vitorino dos
Piães

Reis et alli, 2013,
Tabela 5.72, n.º 100
Reis et alli, 2013,
Tabela 5.72, n.º 101
Reis et alli, 2013,
Tabela 5.72, n.º 98
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N.º

499

500

Designação
Cruzeiro da
Senhora da
Saúde
Capela da
Senhora da
Saúde

Coordenadas (Datum
73)
M
P

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

Cruzeiro

-

-

-

Ponte de
Lima

Friastelas

41

163972

Capela

-

-

-

Ponte de
Lima

Friastelas

41

Friastelas

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima

Cronologia

Bibliografia

522907

Indeterminado

-

163985

522880

Indeterminado

Reis et alli, 2013,
Tabela 5.72, n.º 180

41

163423

522209

Indeterminado

CMP 1:25000

Friastelas

41

163304

522880

Indeterminado

CMP 1:25000

Friastelas

41

163003

522956

Indeterminado

CMP 1:25000

Friastelas

41

162926

522953

Contemporâneo

Silva, 2011, n.º 188

501

Calvário 2

Cruzeiro

-

-

-

502

Calvário 1

Cruzeiro

-

-

-

503

Cruzeiro 2

Cruzeiro

-

-

-

504

Cruzeiro 1

Cruzeiro

-

-

-

505

Friastelas

Vestígios
diversos

-

Inventariado

PDM de
Ponte de
Lima, art.º 18,
Anexo II, nº
X102

Ponte de
Lima

Friastelas

41

162955

522755

Idade Média

PDM de Ponte de
Lima

506

Alminha de
Friastelas

Alminha

-

-

-

Ponte de
Lima

Friastelas

41

162872

522858

Contemporâneo

Silva, 2011, n.º 190

507

Igreja de São
Martinho de
Friastelas

Igreja

-

Imóvel de
Interesse
Público

Ponte de
Lima

Friastelas

41

162965

522791

Medieval
Cristão/Moderno/Contempo
râneo

Noé, 1992j; PAF,
s.d.h; Silva, 2011, n.º
189

508

Igreja
Românica de
Friastelas

Sarcófago

17944

Inventariado

Ponte de
Lima

Friastelas

41

162925

522790

Idade Média

Endovélico, 2013

509

Cemitério de
Friastelas

Cemitério

-

-

-

Ponte de
Lima

Friastelas

41

162838

522790

Contemporâneo

CMP 1:25000

São Simão

Povoado
fortificado

-

Ponte de
Lima

Vitorino dos
Piães

Idade do Ferro/Romano

Almeida e Baptista,
1983, n.º 5;
Guimarães, Rodrigues
e Oliveira, 2011, n.º 59

510
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17941

-

Decreto n.º
47 508, DG,
1.ª série, n.º
20 de 24
janeiro 1967
PDM de
Ponte de
Lima, art.º 18,
Anexo II, nº
X102

41

159391

523079
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N.º
511
512
513
514
515
516

517

518
519

520

Designação
Capela de S.
Simão
Capela da
Sr.ª de Lurdes
Capela de
Santa
Marinha
Cruzeiro de
St.ª Marinha
Cemitério de
Navió
Igreja
Paroquial de
Navió
Povoado de
Casais
Mamoa de
Fontelo
Cruzeiro de
São
Sebastião
Capela de
São
Sebastião

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Capela

-

-

-

Capela

-

-

-

Capela

-

-

-

Cruzeiro

-

-

-

Cemitério

-

-

-

Igreja

-

-

-

Freguesia

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima

Vitorino dos
Piães
Vitorino dos
Piães

Ponte de
Lima

CMP

Coordenadas (Datum
73)
M
P

Cronologia

Bibliografia

41

159440

523123

Indeterminado

CMP 1:25000

41

159323

523145

Indeterminado

CMP 1:25000

Navió

41

160147

522417

Indeterminado

-

Navió

41

160038

522456

Indeterminado

CMP 1:25000

Navió

41

189964

522308

Contemporâneo

CMP 1:25000

Ponte de
Lima

Navió

41

159939

522289

Moderno/Contemporâneo

Noé, 2003g

Ponte de
Lima

Friastelas

41

162500

522200

Idade Média

PDM de Ponte de
Lima

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima

Povoado

-

Inventariado

PDM de
Ponte de
Lima, art.º 18,
Anexo II, nº
X103

Mamoa

15745

-

-

Ponte de
Lima

Friastelas

41

162450

522210

Neo-calcolítico

Endovélico

Cruzeiro

-

-

-

Ponte de
Lima

Freixo

41

161034

521553

Indeterminado

Brandão, 2010, nº 39

Capela

-

-

-

Ponte de
Lima

Freixo

41

160999

521573

Indeterminado

Brandão, 2010, nº 39

Ponte de
Lima

Poiares

41

159408

521127

Moderno

PDM de Ponte de
Lima

Ponte de
Lima

Poiares

41

158800

521350

Romano

Pereira, 2004

521

Casa da
Quinta da
Torre

Edifício/Capela

-

Inventariado

522

Povoado de
Sabugueiro

Povoado

17942

Inventariado

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

Concelho

PDM de
Ponte de
Lima, art.º 18,
Anexo II, nº
Y153
PDM de
Ponte de
Lima, art.º 18,
Anexo II, nº
X92
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Coordenadas (Datum
73)
M
P

N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

Cronologia

Bibliografia

523

Penedo da
Janelinha

Povoado
fortificado

-

-

-

Ponte de
Lima

Seara

41

160500

528940

Medieval

Almeida e Baptista,
1983, n.º 3

Ponte de
Lima

Facha

41

160740

528160

Idade do Ferro

PDM de Ponte de
Lima

254

São Cipriano

Povoado

-

Inventariado

PDM de
Ponte de
Lima, art.º 18,
Anexo II, nº
X050

525

Capela de S.
Cipriano

Capela e
vestígios
diversos

-

-

-

Ponte de
Lima

Facha

41

160710

528186

Idade do Ferro / Baixa
Idade Média /
Indeterminado

Almeida, 1990, n.º 24;
Almeida e Baptista,
1983, n.º 49

Cruzeiro

-

-

-

Ponte de
Lima

Facha

41

160071

527720

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Ponte de
Lima

Facha

41

159998

527739

Indeterminado

-

Igreja

-

-

-

Ponte de
Lima

Facha

41

159749

527883

Medieval / Moderno

Silva, 2011, n.º 224

Cemitério

-

-

-

Facha

41

159763

527950

Contemporâneo

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Facha

41

159741

527970

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Facha

41

159739

527938

Indeterminado

CMP 1:25000

Capela

-

-

-

Facha

41

159733

527915

Indeterminado

CMP 1:25000

Achados
Isolados

15761

-

-

Vitorino dos
Piães

41

161144

525300

Idade do Ferro

Endovélico, 2013

Conjunto
edificado

-

-

-

Facha

41

159667

527678

Moderno / Contemporâneo

Santos e Noé,
1996/1998 e Silva,
2011, n.º 225 e 226

Fonte

-

-

-

Facha

41

159758

527418

Contemporâneo

Brochado, 2004, 18-19

Fonte

-

-

-

Facha

41

159821

527339

Contemporâneo

Silva, 2011, n.º 223

Mancha de
ocupação

-

-

-

Facha

41

159866

526468

Romano

Almeida, 1990, n.º 32

526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536

Cruzeiro do
Sr. Do
Socorro
Capela de Sr.
Do Socorro
Igreja
Paroquial da
Facha
Cemitério da
Facha
Capela da
Facha 1
Capela da
Facha 3
Capela da
Facha 2
Bouça Chão
Casa das
Torres dos
Malheiros
Fonte de
Facha
Quinta da
Pereira

537

Chã
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Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Viana do
Castelo
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
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N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Concelho

Freguesia

CMP

Coordenadas (Datum
73)
M
P

Classificação

Legislação

Cronologia

Ponte de
Lima

Facha

41

160442

525135

Idade do Ferro/Romano

Bibliografia
Almeida, 1990, n.º 23;
Almeida e Baptista,
1983, n.º 8; Lemos,
1982; Guimarães,
Rodrigues e Oliveira,
2011, n.º 62; Martins,
s.d.c; Noé, 1992d;
Almeida, 1990, nº 22;
Almeida e Baptista,
1983, nº 7; Guimarães,
Rodrigues e Oliveira,
2011, nº 61; Martins,
s.d.d; Noé, 1992/1998
Brandão, 2010, n.º 32;
Brandão e Frizado,
2008, n.º 24

538

Castro de
Trás de
Cidades

Povoado
fortificado

2544

Imóvel de
Interesse
Público

Dec. n.º
29/84, DR
145 de 25
Junho 1984

539

Castro do Alto
das Valadas

Povoado
fortificado

3038

Imóvel de
Interesse
Público

Dec. n.º
29/84, DR
145 de 25
Junho 1984

Ponte de
Lima

Facha

41

159936

525087

Idade do Ferro/Romano

540

Vitorino dos
Piães

Necrópole

4827

-

-

Ponte de
Lima

Vitorino dos
Piães

41

159625

523815

Medieval Cristão

541

Igreja
Paroquial de
Vitorino dos
Piães

Igreja

-

-

-

Ponte de
Lima

Vitorino dos
Piães

41

159683

523804

Indeterminado

Brandão, 2010, n.º 33;
Brandão e Frizado,
2008, n.º 25

542

Sopena

Mancha de
ocupação

-

-

-

Facha

41

159784

526110

Romano

Almeida, 1990, n.º 31

543

Cruzeiro do
Guio

Cruzeiro

-

-

-

Vitorino de
Piães

41

159637

523959

Indeterminado

Brandão, 2010, n.º 37

544

Albergaria 1

Fonte

-

-

-

Facha

41

159644

525955

Contemporâneo

Silva, 2011, n.º 227

545

Albergaria 2

Alminha

-

-

-

Facha

41

159644

525955

Contemporâneo

Silva, 2011, n.º 229

Cemitério

-

-

-

Ponte de
Lima

Vitorino dos
Piães

41

159586

523756

Contemporâneo

CMP 1:25000

Conjunto
edificado

-

Valor Concelhio

Despacho de
abertura em
1998

Ponte de
Lima

Facha

41

159660

527140

Medieval / Contemporâneo

PDM, Y97; Silva,
2010, n.º 22 e 2011,
n.º 228

546

547

Cemitério de
Vitorino dos
Piães
Casa de
Santo António
da Pedreira
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Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
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N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

CMP

Coordenadas (Datum
73)
M
P

Cronologia

Bibliografia

548

Castro do
Cresto

Povoado
Fortificado

2678

Imóvel de
Interesse
Público

Dec. n.º
29/90, DR
136 de 17
Julho 1990

Ponte de
Lima

Vitorino dos
Piães

41

159475

525503

Idade do Ferro / Romano

Almeida, 1990, n.º 21;
Almeida e Baptista,
1983, n.º 6; Brandão,
2010, n.º 34; Brandão
e Frizado, 2008, n.º
26; Dias e Souto,
2005, n.º 14;
Guimarães, Rodrigues
e Oliveira, 2011, n.º
60; Martins, s.d.e;
Noé, 1992c; PDM,
X34

549

Capela de S.
Sebastião

Capela

-

-

-

Ponte de
Lima

Facha

41

159364

527382

Indeterminado

-

Ponte de
Lima

Facha

41

159309

528168

Romano

PDM de Ponte de
Lima

Facha

41

159235

526314

Romano

Almeida, 1990, n.º 33

41

159417

524744

Indeterminado

-

41

159139

523548

Indeterminado

-

550

Prazil

Habitat

-

Inventariado

PDM de
Ponte de
Lima, art.º 18,
Anexo II, nº
X63

551

Maria velha

Mancha de
ocupação

-

-

-

552
A
552
B

Caminho de
Santiago
Caminho de
Santiago
Nossa
Senhora do
Caminho

553

Via

-

-

-

Via

-

-

-

Alminha

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mancha de
ocupação
Mancha de
ocupação
Mancha de
ocupação

554

Pedra

555

Frei

556

Juncal

557

Soalheiro

Lagar

-

-

-

558

Capela do
Outeirinho

Capela

-

-

-
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Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima

Vitorino de
Piães
Vitorino de
Piães

Ponte de
Lima

Vitorino de
Piães

41

159015

523733

Moderno

Silva, 2011, n.º 230

Facha

41

159019

526075

Romano

Almeida, 1990, n.º 36

Facha

41

159019

526428

Romano

Almeida, 1990, n.º 34

Facha

41

158898

526339

Romano

Almeida, 1990, n.º 35

Facha

41

158685

526439

Alta Idade Média

Almeida e Baptista,
1983, n.º 19

Facha

41

158598

526688

Indeterminado

CMP 1:25000

Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
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N.º

Designação

Tipo de Sítio

CNS

Classificação

Legislação

Concelho

Freguesia

Geraz do Lima
(Santa
Leocádia)

559

Chã do
Castelo

Fortificação

20877

Inventariado

PDM

Viana do
Castelo

560

Capela da
Senhora da
Guia

Capela

-

Inventariado

PDM

Viana do
Castelo

561

Coutada

Vestígios
Diversos

-

Inventariado

PDM

Viana do
Castelo

562

Peropescoço

Vestígios
diversos

-

Inventariado

PDM

Viana do
Castelo

563

Coutada

Vestígios
Diversos

-

-

-

Viana do
Castelo

564

565
566
567
568
569
570
571
572

Castro do
Peso

Povoado
fortificado

884

Inventariado

PDM

Capela

-

-

-

Capela de
Airão
Cruzeiro de
Airão
Capela do
Sobreiro

Cruzeiro
Capela

-

-

-

Cabreira

Atalaia

20876

Inventariado

PDM

Capela

-

-

-

Cruzeiro

-

-

-

Capela

-

-

-

Capela

-

Inventariado

PDM

Capela de
São
Sebastião
Cruzeiro de
Vilhadiz
Capela da
Vacaria
Ermida de
Santa Justa
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-

-

-

Viana do
Castelo
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima
Ponte de
Lima

Geraz do Lima
(Santa
Leocádia)
Geraz do Lima
(Santa
Leocádia)
Geraz do Lima
(Santa
Leocádia)
Geraz do Lima
(Santa
Leocádia)

CMP

Coordenadas (Datum
73)
M
P

Cronologia

Bibliografia

41

157488

526256

Idade Média

Almeida e Baptista,
1983, n.º 9; Pereira,
2004, n.º 176;
PDM, carta 41-1, n.º
37

41

156565

525474

Indeterminado

PDM, carta 41-1, n.º
34

41

156718

525173

Romano

41

156903

525032

Romano

41

156648

525026

Romano

Almeida, 1990, n.º 12

Almeida, 1990, n.º 14;
PDM, carta 41-1, n.º
35
Almeida, 1990, n.º 13;
PDM, carta 41-1, n.º
36

Geraz do Lima
(Santa
Leocádia)

41

156526

525039

Bronze Final/Idade do
Ferro/ Romano

Almeida, 1983 e 1990,
n.º 18; Almeida et alli,
1985; Soeiro, 1981;
PDM Carta 41-3, n.º
10

Poiares

41

157805

524061

Indeterminado

CMP 1:25000

Vitorino dos
Piães

41

158097

523916

Indeterminado

CMP 1:25000

Poiares

41

158006

523767

Moderno/Contemporâneo

Reis et alli, 2013,
Tabela 5.72, n.º 97

Vitorino dos
Piães

41

158575

522650

Idade Média

Pereira, 2004, n.º 175

Ponte de
Lima

Vitorino de
Piães

41

158904

522298

Contemporâneo

Pereira, 2004, n.º 174;
Silva, 2011, n.º 234

Ponte de
Lima
Viana do
Castelo
Viana do
Castelo

Vitorino de
Piães

41

158883

522260

Indeterminado

Pereira, 2004, n.º 174

Carvoeiro

41

155654

523311

Moderno/Contemporâneo

Reis et alli, 2013,
Tabela 5.72, n.º 96

Carvoeiro

41

155696

522522

Indeterminado

PDM, carta 41-3, n.º 6
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ANEXO E5 – FICHAS DE SÍTIO

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV
IP.DEP.01.01

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 001

CNS 0

Desig nação Marco de Vale do Chão
Tipo de Síti

Mar co de pr opr iedade

Classificação

Per íodo Moder no

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Lour eir o, 2007c, n.º 7.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Pedr alva

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Sem vegetação

Br aga

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

57

Militar es Datum Lisboa

M 184138

P 511906

Altitude 478

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Condicionado

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
" (...) mar co de divisór ia de pr opr iedade ou concelho, uma vez que se encontr a pr óximo do limite Este do concelho de
Br aga com Póvoa de Lanhoso. (…) actualmente ser ve de elemento constr utivo de um mur o de pr opr iedade flor estal.
Tem dimensões 1,20 x 0,37 x 0,25, a par te infer ior foi tr abalhada par a ser enter r ada. Em uma das faces inscr eve-se
um cr ucifor me (…)" (Lour eir o, 2007c).
Elementos datantes da estr utur a
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV

Observações
O mar co de pr opr iedade não se encontr a no local mencionado na bibliogr afia, por que aí foi constr uída a Subestação de
Pedr alva. Não há vestígios da existência deste mar co, por este motivo não se pr ocedeu à sua car acter ização e
avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 002

CNS 30317

Desig nação Vale de Chão
Tipo de Síti

V estígios de super fície

Classificação

Per íodo Pr é-histór ia r ecente

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Lour eir o, 2007c, n.º 6.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Pedr alva

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Ar vor edo denso (copa esguia)

Br aga

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

56

Militar es Datum Lisboa

M 183964

P 511717

Altitude 450

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"No início da ver tente SSO da ser r a do Car valho, numa ár ea tendencialmente alanada, junto a linhas de água e nas
pr oximidades de campos fér teis, for am r ecolhidos mater iais cer âmicos, tais como: dois fr agmentos cer âmicos que
constituem uma base de fundo plano e um pequeno movente completo em gr anito. Tais ocor r ências devem-se a
tr abalhos de r eflor estação que tr ouxer am à super fície estas mater ialidades. Sem outr os elementos não é possível saber
que tipo de sítio se tr ata, embor a com base no fr agmento cer âmico seja possível atr ibuir uma ocupação do local à
Idade do Br onze." (Lour eir o, 2007c).
No decor r er dos tr abalhos de campo não se identificar am mater iais ar queológicos à super fície do ter r eno. Por este
motivo, não se r ealizou a sua avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

V alor da conser vação

Ár ea afetada

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 003

CNS 30320

Desig nação Eiras - Cancela
Tipo de Síti

Ar te r upestr e

Classificação

Per íodo Pr é-histór ia r ecente

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Lour eir o, 2007c, n.º 8.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Pedr alva

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Ar vor edo denso (copa esguia)

Br aga

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

56

Militar es Datum Lisboa

M 183684

P 511758

Altitude 455

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

"Entr e a ver tente Este da Ser r a de Picos
e a ver tente Oeste da Ser r a do Car valho,
encontr a-se uma passagem natur al da
bacia do Cávado par a a bacia do Ave.
Neste espaço, tendencialmente aplanado
com alguns aflor amentos a ir r omper em à
super fície, encontr a-se uma r ocha com 4
covinhas e um pequeno sulco. Far ia par te
de um maior conjunto, embor a aí, tenha
labor ado uma pedr eir a. A técnica
utilizada é a de picotagem e abr asão.
Nas pr oximidades da Rocha gr avada foi
r ecolhido um seixo quar tzítico tr uncado
com r olamento." (Lour eir o, 2007c).

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV

Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
No decor r er dos tr abalhos de campo não se identificar am vestidos da ar te r upestr e. Por este motivo, não se r ealizou a
sua avaliação patr imonial.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

V alor da conser vação

Ár ea afetada

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 004

CNS 30313

Desig nação São Simão - Via XVII
Tipo de Síti

V ia

Classificação

Per íodo Romano

Legislação

Idade Média

ZE

PDM
PDM de Br aga

Sim

Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção
Bibliogr afia CMPV , 2011;Fontes, 1993, n.º 29;Lima et alli, 2005b;Lour eir o, 2007c, n.º 2;PDM, V 347.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Este (São Mamede)/Covelas/Fer r eir os

Relevo Encosta de cer r o

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Br aga/Póvoa de Lanhoso

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

57

Militar es Datum Lisboa

M 184410

P 512511

Altitude 354

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Baldio

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Semi-destr uído

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
V ia antiga com alguns tr oços or iginais conser vados.
Descr ição das estr utur as
Blocos pétr eos (gr anito) dispostos de for ma hor izontal e r elativamente bem apar elhados.
Modo de constr ução
Constr ução em ter r a e pedr a (blocos de dimensão var iada).
Mater iais de constr ução
Ter r a e blocos de gr anito.
Inter pr etação funcional das estr utur as
V ia r omana.
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"A meia encosta da ver tente Sul do Monte de Eir as velhas, entr e Bemposta e o limite do concelho de Br aga,
identificar am-se tr oços de caminho lajeado. Ainda hoje r efer ido pela população local como sendo a "estr ada r eal" que
ligava Br aga a Póvoa do Lanhoso, este caminho cor r esponde ao tr açado da via XV II do Itener ar ium Antonini que ligava
Br acar a Augusta a Astur ica Augusta. Confir mando a or igem r emota deste caminho, inúmer os documentos do Liber
Fidei descr evem pr opr iedades na "villa Aliste" (actual par oquia de Este São Mamede) confr ontando com a "car r ar ia
antiqua"." (Fontes, 1993).
No tr oço de via cor tado pelo eixo pr oposto da linha elétr ica não há vestígios mater iais (calçada) conser vados.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Razoável
V alor da inser ção paisagística Com pouco inter esse

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afetação

V alor da conser vação Mau

1

Ár ea afetada

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Rar o

Imagem

3.00.101

4

Valor Patrimonial 12,857

V alor científico Elevado

5

Classe de Valor Patrimonial B

V alor histór ico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 005

CNS 11176

Desig nação Eiras Velhas
Tipo de Síti

Povoado for tificado

Classificação

Per íodo Romano

Legislação

Idade Média

PDM
PDM de Br aga

ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Fontes, 1993, n.º 28; Lima et alli, 2005, n.º 39; Lour eir o, 2007c, n.º 1; Mar tins, 1990, n.º 73; PDM, S113.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Alger iz/Este (São Mamede)/Pousada/Covelas

Relevo Topo de Cer r o

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Br aga/Póvoa de Lanhoso

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

56

Militar es Datum Lisboa

M 182338

P 512900

Altitude 460

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Baldio

Contr olo visual da paisagem

Total

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Mancha de mater iais e indícios de estr utur as subter r adas
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Povoado for tificado.
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as Destr uído

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"O povoado possui quatr o linhas de mur alhas, mais ou menos concêntr icas, definidas por taludes. Dispõe-se em
tabuleir os ar tificiais. A zona mais alta cor r esponde a uma extensa acr ópole, onde se assinalam der r ubes de estr utur as
cober tas por vegetação r asteir a. Num r asgão do ter r eno, pr ovocado pela aber tur a de uma estr ada flor estal,
r ecolher am-se fr agmentos de cer âmica indígena de fabr ico micáceo e de cer âmica r omana, nomeadamente de ânfor as
e de tegulas.(…) " (Mar tins, 1990); "Espor ão da Ser r a do car valho dominando o início do vale do r io Este, cor oado por
quatr o linhas de mur alhas de gr ande per ímetr o. Nas platafor mas inter ior es deste vasto povoado obser vam-se der r ubes
de par edes e r ecolhem-se gr andes quantidades de fr agmentos de cer âmica utilitár ia, de tijolo e de tegula, tr azidos à
super fície por tr abalhos de flor estação. Nos cor tes r asgados pelos caminhos flor estais são visíveis par amentos de
par edes com apar elho poligonal." (Fontes, 1993).
Convém r efer ir que este pr ojeto só inter fer e na zona de pr oteção deste impor tante sítio ar queológico.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Razoável
V alor da inser ção paisagística Com inter esse
V alor da conser vação Desconhecido
V alor da monumentalidade Indeter minável
V alor da r ar idade (r egional) Rar o

Imagem

3.00.101

Agentes de impacte Inexistente
5

Intensidade de afetação

0

Ár ea afetada

0
4

Valor Patrimonial 13,714

V alor científico Elevado

5

Classe de Valor Patrimonial B

V alor histór ico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico Médio

2

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 006

CNS 0

Desig nação Quinta da Bouça
Tipo de Síti

Solar e capela

Classificação

Per íodo Moder no / Contempor âneo

Legislação
ZE

PDM
PDM de Br aga

Sim

Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção
Bibliogr afia PDM, S100.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Santa Lucr écia de Alger iz

Relevo V ár zea

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Br aga

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

56

Militar es Datum Lisboa

M 180225

P 514456

Altitude 95

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Ár ea vedada
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intacto

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Antigo núcleo r ur al, composto por solar , capela (com fachada monumental) e edifícios de apoio. O conjunto encontr a-se
abandonado.
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Quinta r ur al com capela.
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Observações
Edificado que se encontr a num ter r eno vedado ao acesso público. Por este motivo, não foi possível pr oceder à sua
car acter ização, embor a se tenha pr ocedido à r espectiva avaliação patr imonial.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Mínima
V alor da inser ção paisagística Sem inter esse
V alor da conser vação Regular
V alor da monumentalidade Médio
V alor da r ar idade (r egional) Regular
V alor científico Médio

Imagem

3.00.101

Agentes de impacte Inexistente
1

Intensidade de afetação

2

Ár ea afetada

2
2
2

Valor Patrimonial 12
Classe de Valor Patrimonial B

V alor histór ico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 007

CNS 0

Desig nação Capela da Senhora da Saúde
Tipo de Síti

Solar e capela

Classificação

Per íodo Moder no / Contempor âneo

Legislação
ZE

PDM
PDM de Br aga

Sim

Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção
Bibliogr afia PDM, M99.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Santa Lucr écia de Alger iz

Relevo V ár zea

Concelho

Cober to vegetal Ar bustos ou matos densos

Br aga

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

56

Militar es Datum Lisboa

M 180032

P 514444

Altitude 115

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Baldio

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Ár ea vedada
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intacto

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Antigo núcleo r ur al, do qual se destaca a capela (visível da estr ada municipal).
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Edificado que se encontr a num ter r eno vedado ao acesso público. Por este motivo, não foi possível pr oceder à sua
car acter ização, embor a se tenha pr ocedido à r espectiva avaliação patr imonial.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Razoável
V alor da inser ção paisagística Sem inter esse
V alor da conser vação Regular
V alor da monumentalidade Médio
V alor da r ar idade (r egional) Regular
V alor científico Médio

Imagem

3.00.101

Agentes de impacte Inexistente
1

Intensidade de afetação

2

Ár ea afetada

2
2
2

Valor Patrimonial 12
Classe de Valor Patrimonial B

V alor histór ico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 008

CNS 0

Desig nação Torre do Castro
Tipo de Síti

Povoado for tificado

Classificação

Per íodo Idade do Fer r o

Em V ias de Classificação

Legislação

Romano

ZE

Idade Média

Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Dinis e Per eir a, 1999; Mar tins, 1999, n.º 8; Oliveir a, 2009.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Car r azedo

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Sem vegetação

Amar es

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

56

Militar es Datum Lisboa

M 178994

P 517509

Altitude 89

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Condicionado

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"O povoado está bastante destr uído, pois sobr e ele assentou uma tor r e quatr ocentista. No entanto, podem ainda
obser var -se r estos de uma mur alha e de um fosso. Na super fície r ecolher am-se alguns fr agmentos de louça indígena de
fabr ico micáceo. Apar entemente o povoado possuía apenas uma platafor ma e dever ia ser do mesmo géner o do povoado
do Lago, também em Amar es." (Mar tins, 1990).
"Planta composta por tor r e quadr angular , integr ada em cor po em L, adossado a S., que se desenvolve
longitudinalmente, com var anda alpendr ada destacada a E. V olumes escalonados e ar ticulados, de dominante
hor izontal, quebr ada pelo ver ticalismo da tor r e. Cober tur as difer enciadas em telhados de quatr o águas, na tor r e, tr ês
no cor po longitudinal, com diver sas chaminés, e uma água na var anda. Fachadas em cantar ia de gr anito, em apar elho
pseudo-isódomo. (...)" (Dinis e Per eir a, 1999).
Não foi possível obser var e car acter izar o conjunto do edificado por se encontr ar numa zona vedada ao acesso público.
Por este motivo, não se pr ocedeu à sua avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

V alor da conser vação

Ár ea afetada

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 009

CNS 0

Desig nação Pedreira
Tipo de Síti

Moinho de água

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Inédito
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Caminho de pé posto

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Fiscal

Relevo V ár zea

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Amar es

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 177805

P 520252

Altitude 34

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Agr ícola

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Semi-destr uído

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Constr ução singular , que se encontr a em avançado estado de r uína.
Descr ição das estr utur as
Edifício com dois pisos. Obser va-se apenas a entr ada e saída de água do r ibeir o; as par edes tinham, pelo menos, uma
janela no piso super ior . O telhado dever ia ser de 2 águas.
Modo de constr ução
Constr ução ir r egular em alvenar ia de gr anito.
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito com dimensão var iada (pequena, média e gr ande), ar gamassa gr osseir a, telha e madeir a.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Moinho de água.
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Razoável

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

V alor da conser vação Mau

1

Ár ea afetada

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Fr equente

Imagem

3.00.101

1

Valor Patrimonial 4

V alor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial D

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 010

CNS 0

Desig nação Área de Sensibilidade Arqueológica do Bustelo
Tipo de Síti

Zona de Pr otecção

Classificação

Per íodo Pr é-histór ia r ecente

Legislação

PDM
PDM de V ila V er de

ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção
Bibliogr afia PDM de V ila V er de, 50.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Bustelo

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Duas

Relevo Topo de Cer r o

Estr ada nº

Gr anito

Igr ejas/Godinhaços/Gondiães/Mós/Pedr egais/
Pico de Regalados/Pr ado (São Miguel)
Concelho

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Cober to vegetal Ar bustos ou matos densos
Militar es Datum Lisboa

M 173100

P 525200

Altitude 297

Uso atual do solo

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Total

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

3.00.101
Observações

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Observações
Zona de pr otecção definida pelo PDM do concelho de V ila V er de, envolvendo os sítios n.º 31 e n.º 232 a n.º 286. Optouse por individualizar esta unidade abr angente a 54 sítios ar queológicos de gr ande impor tância patr imonial, mas que
ficam todos for a da alter nativa em estudo.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Mínima
V alor da inser ção paisagística Com inter esse
V alor da conser vação Desconhecido
V alor da monumentalidade Indeter minável
V alor da r ar idade (r egional) Rar o

Imagem

3.00.101

Agentes de impacte Inexistente
5

Intensidade de afetação

0

Ár ea afetada

0
4

Valor Patrimonial 15,857

V alor científico Elevado

5

Classe de Valor Patrimonial B

V alor histór ico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 011

CNS 0

Desig nação Esperig o
Tipo de Síti

V ia

Classificação

Per íodo Indeter minado

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia --Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Dossãos

Relevo Encosta de cer r o

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 172417

P 524019

Altitude 332

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Semi-destr uído

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Antigo caminho r ur al, com blocos pétr eos (gr anito) de dimensão var iada (pequena e média), dispostos de for ma
hor izontal e devidamente apar elhados.
Descr ição das estr utur as
Alguns dos blocos pétr eos apr esentam sulcos r esultantes da passagem fr equente de car r oças.
Modo de constr ução
Constr ução em pedr a e ter r a.
Mater iais de constr ução
Pedr a e ter r a
Inter pr etação funcional das estr utur as
Antiga via r ur al.
Elementos datantes da estr utur a
Não é possível deter minar a cr onologia deste sítio.
Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Observações
No segmento de via cor tado pelo cor r edor da linha elétr ica, não há vestígios de qualquer estr utur a. Apenas se obser va
o caminho em ter r a batida.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Mau

1

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Regular

Imagem

3.00.101

2

Valor Patrimonial 6,2857

V alor científico Médio

2

Classe de Valor Patrimonial D

V alor histór ico Médio

2

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 012

CNS 0

Desig nação Penedos de Portela 1
Tipo de Síti

Povoado for tificado

Classificação

Per íodo Romano

Legislação

Idade Média

ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Amor im, 2008, n.º 85; Maciel, 2010, n.º 15; Mar tins, 1990, n.º 112; Regalo, 1983, Castr os n.º 14.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Penedos da Por tela

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Por tela das Cabr as

Relevo Topo de Cer r o

Concelho

Cober to vegetal Ar vor edo denso (copa esguia)

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 170154

P 522862

Altitude 450

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"O povoado encontr a-se bastante destr uído, sendo difícil detectar alinhamentos de estr utur as. A super fície do cabeço
encontr a-se, no entanto, cheia de pedr as toscamente tr abalhadas e de fr agmentos de tijoleir a." (Mar tins, 1990, 99) No
decor r er dos tr abalhos de campo não se identificar am vestígios ar queológicos à super fície do ter r eno, encontr ando-se
a ár ea cober ta por densa vegetação. Por este motivo, não se r ealizou a sua avaliação patr imonial.
Convém mencionar que o cor r edor da linha elétr ica abr ange apenas o limite da zona de pr oteção do suposto povoado.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

V alor da conser vação

Ár ea afetada

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 013

CNS 2507

Desig nação Penedos da Portela 2
Tipo de Síti

Mamoa

Classificação

Per íodo Neo-calcolítico

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Endovélico, 2013.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Penedos da Por tela

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Por tela das Cabr as

Relevo Encosta de cer r o

Concelho

Cober to vegetal Ar vor edo denso (copa esguia)

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 170000

P 523000

Altitude 420

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
No decor r er dos tr abalhos de campo não se identificar am vestígios ar queológicos à super fície do ter r eno, encontr andose a ár ea cober ta por densa vegetação. Por este motivo, não se r ealizou a sua avaliação patr imonial. Convém r efer ir
que este sítio dever á estar mal geor efer enciado, podendo cor r esponder à Mamoa 1 ou Mamoa 2 dos Penedos da
Por tela (ou seja, duplicação de r egisto par a o mesmo local, mas com coor denadas difer entes.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 014

CNS 0

Desig nação Portela das Cabras
Tipo de Síti

V ia

Classificação

Per íodo Romano

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Regalo, 1983, Romanização n.º 3.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Por tela das Cabr as

Acessibilidade Estr ada nacional

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Por tela das Cabr as

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Sem vegetação

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 168959

P 522961

Altitude 260

Uso atual do solo

Estr ada nº 308

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
No decor r er dos tr abalhos de campo não se identificar am vestígios de via, encontr ando-se geor r efer enciada na ár ea
de uma estr ada asfaltada. Por este motivo, não se r ealizou a sua avaliação patr imonial.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

0

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

0

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade

0

V alor da r ar idade (r egional)

0

V alor científico

0

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

0

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico

0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

Valor Patrimonial 0

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 015

CNS 17952

Desig nação Roda do Castro
Tipo de Síti

Povoado for tificado

Classificação

Per íodo Idade do Fer r o

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Almeida e Baptista, 1983, n.º 13.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Quinta do Fontelho

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Anais/Cabaços/Calvelo

Relevo Topo de Cer r o

Concelho

Cober to vegetal Ar vor edo denso (copa esguia)

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 165679

P 525056

Altitude 322

Uso atual do solo

Estr ada nº

Xistos

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Total

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"Monte que desemboca num planalto, onde se afir ma existir em vestígios de um povoado. Nada foi dado a obser var por
nós." (Endovélico)
No decor r er dos tr abalhos de campo não se identificar am vestígios ar queológicos à super fície do ter r eno, encontr andose a ár ea cober ta por densa vegetação, com excepção de um pequeno mar co de gr anito, com um baixo r elevo de uma
cr uz pátea, situado junto a um caminho, num ponto centr al do povoado. Face à ausência de vestígios do sítio
ar queológico, não se pr ocedeu à sua avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 016

CNS 33004

Desig nação Pratos da Senhora
Tipo de Síti

Ar te r upestr e

Classificação

Per íodo Idade do Br onze

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Silva, 2011, n.º 177.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Santa Mar ia de Rebor dões

Relevo Encosta de cer r o

Concelho

Cober to vegetal Ar bustos ou matos densos

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 162629

P 527062

Altitude 222

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anito

Baldio

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são Isolada

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Concentr ada

Gr avação de cír culos concêntr icos e
ser pentifor me.

Cr onologia dos mater iais

Idade do Br onze

Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"Gr avur as situadas numa laje de gr anito disposta na hor izontal, ligeir amente inclinada par a Este. Tr atam-se de cír culos
concêntr icos e ser pentifor mes. Nas pr oximidades há uma linha de água." (Endovélico).

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Médio
V alor da r ar idade (r egional) Rar o

Imagem

3.00.101

2
4

Valor Patrimonial 17,429

V alor científico Elevado

5

Classe de Valor Patrimonial A

V alor histór ico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 017

CNS 0

Desig nação Caminho de Santiago
Tipo de Síti

V ia

Classificação

Per íodo Idade Média

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Br andão, 2010, n.º 35: Br andão e Fr izado, 2008, n.º 27; Reis et alli, 2013, Tabela 5.72, n.º 98.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Facha

Relevo Encosta de cer r o

Concelho

Cober to vegetal Ar bustos ou matos densos

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 159115

P 525609

Altitude 118

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anito

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
No segmento de via cor tado pelo cor r edor da linha elétr ica, não há vestígios de qualquer estr utur a. Apenas se obser va
o caminho em ter r a batida.
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Caminho antigo.
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Razoável

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Mau

1

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Regular
V alor científico Reduzido

Imagem

3.00.101

4

Valor Patrimonial 6,4286

1

Classe de Valor Patrimonial D

V alor histór ico Médio

2

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 018

CNS 0

Desig nação Eiras 1
Tipo de Síti

V estígios de super fície

Classificação

Per íodo Pr é-histór ia r ecente

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Lour eir o, 2007c, n.º 15.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Pedr alva

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Br aga

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

56

Militar es Datum Lisboa

M 183937

P 511945

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Agr ícola

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Mancha de mater iais
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"Na ampla chã do início Oeste da Ser r a do car valho r ompe à super fície um pequeno outeir o em blocos gr aníticos. Na
sua envolvência são visíveis alguns mater iais líticos e cer âmicos de difícil atr ibuição, não par ecendo evidenciar uma
ocupação per manente do espaço." (Lour eir o, 2007c).
No decor r er dos tr abalhos de campo não se identificar am mater iais ar queológicos à super fície do ter r eno. Por este
motivo, não se r ealizou a sua avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 019

CNS 0

Desig nação Eiras 2
Tipo de Síti

Achados isolados

Classificação

Per íodo Pr é-histór ia r ecente

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Lour eir o, 2007c, n.º 9
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Pedr alva

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Br aga

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

56

Militar es Datum Lisboa

M 183734

P 511911

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Baldio

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Mancha de mater iais e indícios de estr utur as subter r adas
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"Esteio com 0,80 x 0,42 x 2,4 m. Uma das faces encontr a-se polida, com uma tonalidade aver melhada, natur al da r ocha,
na qual se inscr evem vár ias mar cas de pico em fer r o de ponta fina. A sua pr oveniência não nos par ece do local uma vez
que o sítio é utilizado como espaço de ater r o, embor a cr emos que seja dos limites da fr eguesia de Pedr alva."
(Lour eir o, 2007c).
No decor r er dos tr abalhos de campo não se detectou qualquer bloco que pudesse cor r esponder a um esteio. Por este
motivo não se pr ocedeu à sua avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 024

CNS 0

Desig nação Moinho de Quinteiro
Tipo de Síti

Moinho de água

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Quinteir o

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Fiscal

Relevo V ár zea

Concelho

Cober to vegetal Mata

Amar es

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 177554

P 520398

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Baldio

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Semi-destr uído

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Estr utur a de um piso e planta or togonal.
Descr ição das estr utur as
Moinho de água ar r uinado na mar gem esquer do do r io Homem, sendo visível um dor mente/poiso no seu inter ior .
Constr uído com blocos de gr anito ligados por cimento e telhado de duas águas. Apr esenta duas por tas e duas janelas.
Acesso ao moinho por lajeado composto por blocos de gr anito de gr ande dimensão. No leito do r io r egistou-se um mur o
de gr anito par a conduzir água par a o moinho.
Modo de constr ução
Alvenar ia de gr anito.
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito, cimento, telha e madeir a.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Moinho de água.
Elementos datantes da estr utur a
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV

Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Mínima

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Mau

1

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Fr equente

Imagem

3.00.101

1

Valor Patrimonial 4

V alor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial D

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 025

CNS 0

Desig nação Santo Isidro
Tipo de Síti

Indeter minado

Classificação

Per íodo Indeter minado

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Regalo, 1983, Ar q. Rur al, n.º 47
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Sabar iz

Relevo

Concelho

Cober to vegetal

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 177192

P 520094

Altitude

Uso atual do solo
Contr olo visual da paisagem
V isibilidade do ter r eno
V isibilidade da super fície do solo

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações

3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

Estr ada nº

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Sitio de natur eza indeter minada que não foi identificado nos tr abalhos de campo. Desta for ma, manteve-se apenas o
seu r egisto bibliogr áfico, sem qualquer descr ição ou avaliação patr imonial.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

0

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

0

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade

0

V alor da r ar idade (r egional)

0

V alor científico

0

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

0

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico

0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

Valor Patrimonial 0

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 026

CNS 0

Desig nação Moinho da Ribeira do Tojal 2
Tipo de Síti

Moinho de água

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Senr a

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Sabar iz

Relevo V ár zea

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 175810

P 521212

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Baldio

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Inter média

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intacto

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Estr utur a de planta or togonal, composta por um moinho de água e um lagar inter ligados por uma estr utur a de madeir a.
Descr ição das estr utur as
Conjunto for mado por um moinho de água e um lagar , ambos constr uídos com blocos de gr anito de difer entes
dimensões, ligados com cimento e com os inter valos pr eenchidos por pedr as menor es. Estes encontr am-se inter ligados
por uma estr utur a de madeir a. O telhado é de quatr o águas. Dada a dimensão da estr utur a e existência de chaminés,
esta pode ter tido também uma função habitacional. Apesar do r azoável estado de conser vação este edificado
encontr a-se abandonado, encontr ando-se o engenho destr uído. No leito do r ibeir o r egistou-se uma estr utur a par a
encaminhar a água par a o engenho.
Modo de constr ução
Alvenar ia de gr anito.
Mater iais de constr ução
Blocos e pedr as de gr anito, cimento, vidr o, madeir a e telhas.
Inter pr etação funcional das estr utur as
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Moinho e lagar
Elementos datantes da estr utur a

Observações
For ma com o Moinho da Ribeir a do Tojal 1 (n.º 27) um conjunto, uma vez que se encontr am inter ligados e inser idos na
mesma pr opr iedade.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Razoável
V alor da inser ção paisagística Com pouco inter esse
V alor da conser vação Regular
V alor da monumentalidade Reduzido
V alor da r ar idade (r egional) Regular
V alor científico Médio

Imagem

3.00.101

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afetação

0

2

Ár ea afetada

0

1
2

Valor Patrimonial 6,2857

2

Classe de Valor Patrimonial D

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 027

CNS 0

Desig nação Moinho da Ribeira do Tojal 1
Tipo de Síti

Moinho de água

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Senr a

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Geme

Relevo V ár zea

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500
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Militar es Datum Lisboa

M 175798

P 521231

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Baldio

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Estr utur a de um piso e planta r etangular .
Descr ição das estr utur as
Moinho de água constr uído com blocos de gr anito ligados por cimento, com os inter valos pr eenchidos por pedr as
menor es, e janelas de gr andes dimensões, com uma estr utur a de r ipas de madeir a cr uzada e vidr o. Estas janelas
r evestem gr ande par te da estr utur a. O telhado é de quatr o águas. Apr esenta uma estr utur a no leito da r ibeir a par a
encaminhar a água par a o engenho. O moinho encontr a-se abandonado, com o engenho destr uído. Junto da entr ada do
edifício r egistar am-se elementos de mós (moventes e dor mentes/poisos).
Modo de constr ução
Alvenar ia de gr anito.
Mater iais de constr ução
Blocos e pedr as de gr anito, cimento, madeir a, vidr o e telhas
Inter pr etação funcional das estr utur as
Moinho de água
Elementos datantes da estr utur a
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Elementos datantes da estr utur a

Observações
For ma com o Moinho da Ribeir a do Tojal 2 (n.º 26) um conjunto, uma vez que se encontr am inter ligados e inser idos na
mesma pr opr iedade.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Razoável
V alor da inser ção paisagística Com pouco inter esse
V alor da conser vação Regular
V alor da monumentalidade Reduzido
V alor da r ar idade (r egional) Regular
V alor científico Médio

Imagem

3.00.101

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afetação

0

2

Ár ea afetada

0

1
2

Valor Patrimonial 6,2857

2

Classe de Valor Patrimonial D

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 028

CNS 0

Desig nação Moinho de Afães
Tipo de Síti

Moinho de água

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Paço

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Pico de Regalados

Relevo V ár zea

Concelho

Cober to vegetal Mata

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500
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Militar es Datum Lisboa

M 176144

P 522193

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Baldio

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Estr utur a simples de planta r etangular .
Descr ição das estr utur as
Apar ente moinho de água, constr uído com blocos de gr anito ligados por cimento e telhado de duas águas. Apr esenta
uma levada de água também em gr anito.
Modo de constr ução
Alvenar ia de gr anito.
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito, cimento e telhas.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Moinho de água.
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Mínima

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Mau

1

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Fr equente

Imagem

3.00.101

1

Valor Patrimonial 4

V alor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial D

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 029

CNS 0

Desig nação Quinta de Silvares
Tipo de Síti

Solar e capela

Classificação

Per íodo Moder no / Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Quinta de Silvar es

Acessibilidade Estr ada nacional

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Pico de Regalados

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Pomar

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500
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Militar es Datum Lisboa

M 175766

P 522901

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº 101

Gr anitos

Agr ícola

Contr olo visual da paisagem

Do espaço limítr ofe

V isibilidade do ter r eno Ár ea vedada
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Núcleo r ur al composto por solar , capela e edifícios agr ícolas de apoio.
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Edificado que se encontr a num ter r eno vedado ao acesso público. Por este motivo, não foi possível pr oceder à sua
car acter ização, embor a se tenha pr ocedido à r espectiva avaliação patr imonial.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Mínima

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Médio
V alor da r ar idade (r egional) Regular
V alor científico Médio

Imagem

3.00.101

2
2

Valor Patrimonial 13,286

2

Classe de Valor Patrimonial B

V alor histór ico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 030

CNS 0

Desig nação Boucinha
Tipo de Síti

V ia

Classificação

Per íodo Indeter minado

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Inédito
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Mós

Relevo Encosta de cer r o

Concelho

Cober to vegetal Ar vor edo pouco denso (pinhal)

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 173689

P 523885

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anito

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as V estigial

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Antigo caminho r ur al que se encontr a muito destr uído.
Descr ição das estr utur as
V ia for mada por blocos de gr anito, com média e pequena dimensão, dispostos de for ma hor izontal e estr utur ados.
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Constr ução simples com ter r a e pedr a.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Caminho r ur al.
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

V alor da conser vação Mau

1

Ár ea afetada

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Regular

Imagem

3.00.101

2

Valor Patrimonial 4,5714

V alor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial D

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 033

CNS 30769

Desig nação Mamoa 1 de Chão de Couce
Tipo de Síti

Mamoa

Classificação

Per íodo Neo-calcolítico

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Amor im, 2007, n.º 20; Regalo, 1983, Megalitismo n.º 7 e 1986.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Chão de Couce

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Dossãos

Relevo Topo de Cer r o

Concelho

Cober to vegetal Ar vor edo denso (copa esguia)

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 171382

P 524056

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Do espaço limitr ofe

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Indícios de estr utur as subter r adas
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Destr uído

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Mamoa de tendência cir cular , com cer ca de 20 de diâmetr o.
Descr ição das estr utur as
"Mamoa situada no lugar de Chão do Couce, na fr eguesia de Dossãos. Localiza-se a cer ca de 10 metr os, do lado
esquer do, do caminho que vem do Monte do Bor r elho par a o mar co geodésico do Moinho V elho.
Este túmulo encontr a-se isolado, no topo de um pequeno cabeço natur al, que lhe confer e gr ande visibilidade. Mede
cer ca de 21,30 metr os, no sentido Nor te/Sul, e cer ca de 21 metr os, no sentido Este/Oeste.
É sensivelmente cir cular e apr esenta vestígios de cour aça lítica super ficial, composta por gr anitos de pequena e média
dimensões. Denota sinais de violação, ostentando uma gr ande vala na zona centr al, onde se notam dois esteios. Um pelo
lado Sul, de gr andes dimensões (com cer ca de 1,50 metr os de lar gur a), que não par ece estar par tido e, possivelmente,
está “in situ”. O outr o esteio encontr a-se a Sudeste, tombado. Na zona Sudoeste há um mar co de pr opr iedade.
Sobr e o tumulus existem tr ês fr agmentos de pr ováveis esteios, de médias e gr andes dimensões, um está pelo lado Nor te
e os outr os encontr am-se do lado Este.
O cober to vegetal é ar bustivo, her báceo e ar bór eo. Toda a zona Este do monumento está cober ta de eucaliptos.
O estado de conser vação é mau.
Não se encontr ou espólio.
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Refer ência sumár ia em Regalo, 1986; Bettencour t, 1993, localiza, car togr afa e descr eve o monumento; Maciel, 2003,
faz uma descr ição ger al da necr ópole." (Amor im, 2007, 16 ).
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Monumento megalítico funer ár io.
Elementos datantes da estr utur a

Observações
Monumento encontr a-se cober to por um eucaliptal.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Mínima
V alor da inser ção paisagística Com pouco inter esse
V alor da conser vação Desconhecido
V alor da monumentalidade Médio
V alor da r ar idade (r egional) Rar o

Imagem

3.00.101

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afetação

0

0

Ár ea afetada

0

2
4

Valor Patrimonial 15,571

V alor científico Elevado

5

Classe de Valor Patrimonial B

V alor histór ico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 034

CNS 0

Desig nação Azenha de Corvos
Tipo de Síti

Azenha

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Cor vos

Acessibilidade Caminho de pé posto

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Anais

Relevo V ár zea

Concelho

Cober to vegetal Mata

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 167571

P 523569

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Baldio

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
No decor r er dos tr abalhos de campo não se identificar am vestígios da azenha ou do moinho de água, com excepção de
um pequeno tr oço de levada de água. Por este motivo, não se r ealizou a sua avaliação patr imonial.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 035

CNS 0

Desig nação Capela da Boa Nova
Tipo de Síti

Capela

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia CMP 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia St.ª Mar ia de Rebor dões

Relevo Encosta de cer r o

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 162554

P 527081

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anito

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Condicionado

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intacto

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Edificio de planta r etangular , com sacr istia adossada later almente. Encontr a-se em bom estado de conser vação.
Descr ição das estr utur as
Constr ução r ecente, for mada por um cor po pr incipal (com entr ada na fachada pr incipal, encimada por uma pequena
janela). Tem telhado de duas águas. Registe-se a pr esença de um cor po adossado ao lado Sul da capela, que pode
cor r esponder à sacr istia. Este edificado está integr ado num r ecinto par a r omar ias.
Modo de constr ução
A pintur a exter ior das par edes impede a obser vação do modo de constr ução do edíficio.
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito, cimento, fer r o, vidr o, madeir a e telha.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Capela
Elementos datantes da estr utur a

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada
V alor da inser ção paisagística Com pouco inter esse

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afetação

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Regular
V alor científico Médio

Imagem

3.00.101

2
2

Valor Patrimonial 10,429
Classe de Valor Patrimonial C

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 036

CNS 0

Desig nação Capela de S.ª da Conceição
Tipo de Síti

Capela

Classificação

Per íodo Moder no

Legislação

Contempor âneo

ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Reis et alli, 2013, Tabela 5.72, n.º 85.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Fojo Lobal

Relevo Encosta de cer r o

Concelho

Cober to vegetal Sem vegetação

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 162101

P 526332

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anito

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Condicionado

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intacto

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Edificado for mado por uma capela (com planta r etangular e possível sacr istia anexa), um edificio que adossa à
cabeceir a da capela e por outr a capela (já com menor es dimensões). O conjunto encontr a-se em excelente estado de
conser vação.
Descr ição das estr utur as
Reconstr ução r ecente de uma antiga capela. A fachada pr incipal é for mada por uma entr ada ladeada por janelas e
encimada por uma pequena janela (com for ma cir cular ). O telhado é de 2 águas e cada canto apr esenta 1 pináculo
(for ma tr iangular assente sobr e base quadr angular ). Existe um cor po adossado ao lado longitudinal da capela, que pode
cor r esponder a uma sacr istia. No outr o lado, há uma pequena capela (planta r ectangular , telhado de 2 águas e apenas 1
entr ada). Ao fundo da capela (cor po pr incipal) adossar am outr o edifício, que pode cor r esponder ao equipamento de
apoio.
Modo de constr ução
Constr ução em alvenar ia de gr anito, r ecentemente r estaur ada.
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito (dimensão var iada), cimento, ar gamassa, fer r o, madeir a, telha, etc.
Inter
pr etação funcional das estr utur as
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Inter pr etação funcional das estr utur as
Edificado r eligioso com alguma monumentalidade. Apr esenta um espaço pr ópr io par a r omar ias.
Elementos datantes da estr utur a

Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada
V alor da inser ção paisagística Com pouco inter esse
V alor da conser vação Bom
V alor da monumentalidade Médio
V alor da r ar idade (r egional) Rar o

Imagem

3.00.101

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afetação

0

5

Ár ea afetada

0

2
4

Valor Patrimonial 12,571

V alor científico Médio

2

Classe de Valor Patrimonial B

V alor histór ico Médio

2

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 037

CNS 0

Desig nação Varziela
Tipo de Síti

Ar te Rupestr e

Classificação

Per íodo Indeter minado

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Reis et alli, 2013, Tabela 5.72, n.º 94
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Cabaços

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 162078

P 525105

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Baldio

Contr olo visual da paisagem

Condicionado

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
No decor r er das pr ospeções ar queológicas não se identificar am vestígios de ar te r upestr e no local mencionado na
bibliogr afia consultada. Por este motivo, não se pr ocedeu à sua car acter ização e avaliação patr imonial.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

0

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

0

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade

0

V alor da r ar idade (r egional)

0

V alor científico

0

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

0

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico

0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

Valor Patrimonial 0

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 038

CNS 0

Desig nação Barreiro
Tipo de Síti

Mar cos de pr opr iedade

Classificação

Per íodo Moder no / Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Reis et alli, 2013, Tabela 5.72, n.º 95
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Cabaços

Relevo Encosta de cer r o

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 162059

P 524775

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anito

Baldio

Contr olo visual da paisagem

Condicionado

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intacto

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Conjunto de 3 mar cos de pr opr iedade, que se ainda encontr am er guidos e em bom estado de conser vação.
Descr ição das estr utur as
Os tr ês mar cos têm for ma r etangular e apr esentam uma cr uz esculpida ou um escudo de Por tugal. Têm todos
inscr ições gr avadas (n.º do mar co ou ano - 1820).
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito
Inter pr etação funcional das estr utur as
3 mar cos de pr opr iedade
Elementos datantes da estr utur a
Um dos mar cos tem a data gr avada de 1820.
Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Com inter esse

5

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Rar o

Imagem

3.00.101

4

Valor Patrimonial 10,286

V alor científico Médio

2

Classe de Valor Patrimonial C

V alor histór ico Médio

2

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 039

CNS 17940

Desig nação Boucinhas
Tipo de Síti

Povoado

Classificação

Per íodo Idade do Br onze

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Escavação

Bibliogr afia Almeida et alli, 1994; Bettencour t et alli, 2004; Reis et alli, 2013, Tabela 5.72, n.º 102.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia V itor ino dos Piães

Relevo V ár zea

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 161333

P 523601

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Agr ícola

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Mancha de mater iais e indícios de estr utur as subter r adas
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"No local for am identificadas vár ias fossas, contendo no seu inter ior vasos inteir os que poder iam estar r elacionadas
com depósitos de âmbito r itual. A pr oximidade de bons solos ar áveis assim como a r ecolha de sementes e de vár ios
fr agmentos de moinhos manuais pode pr essupor a pr esença de um eventual "povoado" aber to de cur ta/média dur ação,
com estr utur as eventualmente utilizáveis par a silagem ou diver sas atividades agr ícolas a par de outr as de âmbito
r itual." (Endovélico, 2013).
No decor r er das pr ospeções ar queológicas não se identificar am vestígios das fossas, como ser ia de esper ar num
ter r eno com intenso uso agr ícola. Convém ainda destacar que existem dúvidas acer ca da sua cor r eta localização.
Contudo, optou-se por fazer a avaliação patimonial deste sítio, dado que a infor mação publicada per mite o
conhecimento cor r eto deste pequeno habitat da Idade do Br onze.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Rar o

Imagem

3.00.101

4

Valor Patrimonial 14,286

V alor científico Elevado

5

Classe de Valor Patrimonial B

V alor histór ico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 040

CNS 0

Desig nação Monte de Males
Tipo de Síti

Habitat

Classificação

Per íodo Idade do Br onze

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Reis et alli, 2013, Tabela 5.72, n.º 103
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia V itor ino dos Piães

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 161060

P 522858

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Xistos/Gr auvaques

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Condicionado

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Elevada

Tipo de vestíg ios identificado Mancha de mater iais
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
No decor r er dos tr abalhos de campo não se encontr ar am vestígios de qualquer ocupação antiga no local mencionado na
bibliogr afia consultada. Por este motivo não se pr ocedeu à sua avaliação patr imonial.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

V alor da conser vação

Ár ea afetada

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 041

CNS 0

Desig nação Capela de S. João
Tipo de Síti

Capela

Classificação

Per íodo Moder no / Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo São João

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Facha

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 159804

P 525413

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Estr utur a de planta r etangular (4m x 10m) e alpendr e cober to na entr ada pr incipal, de planta quadr angular (4m de
lado).
Descr ição das estr utur as
Capela com alpendr e cober to junto da entr ada pr incipal, supor tado por seis colunas. Apr esenta duas janelas a ladear a
por ta pr incipal e uma em cada fachada later al. Apr esenta uma por ta numa das fachadas later ais. O telhado é de duas
águas, com duas cr uzes na empena.
Modo de constr ução
Indeter minado, uma vez que a estr utur a se encontr a em bom estado e com as par edes pintadas de br anco.
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito, cimento, telha, vidr o e metal.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Capela
Elementos datantes da estr utur a
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"1745" - data no lintel da por ta later al
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada
V alor da inser ção paisagística Com pouco inter esse
V alor da conser vação Bom
V alor da monumentalidade Médio
V alor da r ar idade (r egional) Rar o
V alor científico Médio

Imagem

3.00.101

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afetação

5

Ár ea afetada

2
4
2

Valor Patrimonial 14,714
Classe de Valor Patrimonial B

V alor histór ico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 042

CNS 0

Desig nação Cruzeiro de S. João
Tipo de Síti

Cr uzeir o

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo São João

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Facha

Relevo Topo de Cer r o

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 40231

P 225426

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Baldio

Contr olo visual da paisagem

Do espaço limítr ofe

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Elevada

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Cr uzeir o assente num aflor amento de gr anito.
Descr ição das estr utur as
Cr uzeir o em gr anito, com cr uz de gr andes dimensões, assente num aflor amento de gr anito
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Blocos alongado de gr anito e cubo de gr anito par a a base
Inter pr etação funcional das estr utur as
Cr uzeir o
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Numa das faces da base do cr uzeir o r egistou-se uma inscr ição com o númer o 3.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada
V alor da inser ção paisagística Com pouco inter esse

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Regular

Imagem

3.00.101

2

Valor Patrimonial 9,4286

V alor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial C

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 060

CNS 0

Desig nação Casa de Eiras e Capela de S. Geraldo
Tipo de Síti

Conjunto ar quitetónico

Classificação

Per íodo Moder no / Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia PDM, C161
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Pedr alva

Relevo V ár zea

Concelho

Cober to vegetal Sem vegetação

Br aga

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

57

Militar es Datum Lisboa

M 184116

P 511341

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anito

Tur ístico

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Ár ea vedada
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Edificado que se encontr a num ter r eno vedado ao acesso público. Por este motivo, não foi possível pr oceder à sua
car acter ização e avaliação patr imonial.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 061

CNS 0

Desig nação Eiras
Tipo de Síti

Escultur a

Classificação

Per íodo Idade do Fer r o

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Fontes, 1993, n.º 73; Lima et alli, 2005b, n.º 44; Lour eir o, 2007c, n.º 3.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Pedr alva

Relevo V ár zea

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Br aga

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

57

Militar es Datum Lisboa

M 184015

P 511398

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anito

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Ár ea vedada
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Mancha de mater iais
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"Em 1876 Mar tins Sar mento identificou, num ter r eno então chamado Chã do Fer r ujal, hoje cur iosamente designado por
"Homem de Pedr a", uma estátua ciclópica r epr esentando uma figur a masculina sentada. Pr oveniente das pr oximidades
r efer encia-se ainda uma outr a estatueta, em gr anito de pequenas dimensões. Recolhidas no Museu da Sociedade
Mar tins Sar mento" (Fontes, 1993). Usa-se neste tr abalho a localização de Fontes (1993) par a o colosso.
Tr ata-se de uma localização baseada numa r efer ência antiga. No decor r er das pr ospeções de campo, não se conseguiu
obser var o local por se encontr ar vedado ao acesso público (como o sítio n.º 61). Por estes 2 motivos, não se pr ocedeu
à avaliação patr imonial deste elemento ar quitetónico (que já não se encontr a na posição or iginal).
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 105

CNS 0

Desig nação Villa Romana de Jós
Tipo de Síti

V illa

Classificação

Per íodo Romano

Legislação

PDM
PDM de Br aga

ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção
Bibliogr afia PDM,AC86.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Navar r a

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Navar r a

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Br aga

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

56

Militar es Datum Lisboa

M 179549

P 515330

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Baldio

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Inter média

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
No decor r er dos tr abalhos de campo não se identificar am mater iais ar queológicos à super fície do ter r eno. Por este
motivo, não se r ealizou a sua avaliação patr imonial.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 106

CNS 0

Desig nação Igreja de Navarra
Tipo de Síti

Igr eja

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE

PDM
PDM de Br aga

Sim

Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção
Bibliogr afia PDM, M87.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Navar r a

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Navar r a

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Sem vegetação

Br aga

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

56

Militar es Datum Lisboa

M 179440

P 515383

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Estr utur a de planta or togonal, com dois pisos, composta por tr ês cor pos r ectangular es adossados e uma tor r e sineir a.
Está or ientada O-E.
Descr ição das estr utur as
Igr eja composta por tr ês cor pos adossados e uma tor r e sineir a (com dois sinos). Os telhados são de duas águas, com
cr uzes de gr anito no empeno. O campanár io tem telhado de quatr o águas e cr uz no topo. Apr esenta entr adas na
fachada pr incipal e em ambas as later ais, com por tas de madeir a e janelas em todas as fachadas. Na fachada later al N,
r egistar am-se duas escadas exter ior es de acesso a um piso super ior .
Modo de constr ução
Indeter minado, uma vez que a estr utur a encontr a-se em bom estado e com as par edes pintadas de br anco.
Mater iais de constr ução
Azulejos, blocos diver sos de gr anito, telhas, cimento, madeir a e vidr o.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Igr eja
Elementos datantes da estr utur a
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Elementos datantes da estr utur a

Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Com inter esse

5

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Médio
V alor da r ar idade (r egional) Regular

Imagem

3.00.101

2
2

Valor Patrimonial 12,286

V alor científico Médio

2

Classe de Valor Patrimonial B

V alor histór ico Médio

2

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 113

CNS 0

Desig nação Azenha de Navarra
Tipo de Síti

Moinho de água

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE

PDM
PDM de Br aga

Sim

Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção
Bibliogr afia PDM, M89.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Lugar do Rio

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Navar r a

Relevo V ár zea

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Br aga

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

56

Militar es Datum Lisboa

M 179031

P 516042

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Baldio

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Inter média

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Semi-destr uído

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Estr utur a de um piso e planta r etangular .
Descr ição das estr utur as
Ruínas de antigo moinho de água na mar gem esquer da do r io Cávado. Constr uído com blocos de gr anito de gr andes
dimensões, r elativamente bem apar elhados, ligados por cimento. Encontr a-se muito destr uído e sem os elementos de
moagem. Acesso à estr utur a por um lajeado de blocos de gr anito, alguns deles cor r espondem ao r eapr oveitamento de
elementos ar quitectónicos e de elementos de moagem. No leito do r io r egistou-se um mur o de gr anito par a encaminhar
a água par a a estr utur a.
Modo de constr ução
Alvenar ia de gr anito.
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito de difer entes dimensões e cimento.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Moinho de água.
Elementos datantes da estr utur a
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Elementos datantes da estr utur a
"ANTONIO E. P. 1951" - data gr avada num bloco de gr anito junto da entr ada do moinho.
Observações
Num aflor amento pr óximo do moinho (dentr o da sua ár ea de pr otecção) r egistar am-se duas inscr ições. Uma com a
palavr a "FAUSTINOR" associada a uma estr ela de cinco pontas com uma cr uz no centr o e outr a com a data de 1447 numa
moldur a, associada a uma estr ela de cinco pontas com uma cr uz no centr o e a r epr esentação estilizada de um cr uzeir o
(ou cr uz do calvár io).
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Razoável
V alor da inser ção paisagística Com pouco inter esse

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Mau

1

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Fr equente

Imagem

3.00.101

1

Valor Patrimonial 4,2857

V alor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial D

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 116

CNS 0

Desig nação Solar das Bouças
Tipo de Síti

Solar e capela

Classificação

Per íodo Moder no / Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Sr .ª das Angustias

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Pr ozelo

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Pomar

Amar es

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

56

Militar es Datum Lisboa

M 179049

P 516476

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Agr ícola

Contr olo visual da paisagem

Do espaço limítr ofe

V isibilidade do ter r eno Ár ea vedada
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Antigo núcleo r ur al, composto por solar , capela e edifícios de apoio.
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Edificado que se encontr a num ter r eno vedado ao acesso público. Por este motivo, não foi possível pr oceder à sua
car acter ização, embor a se tenha pr ocedido à r espectiva avaliação patr imonial.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Mínima

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística Com inter esse

5

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Médio
V alor da r ar idade (r egional) Regular

Imagem

3.00.101

2
2

Valor Patrimonial 12,286

V alor científico Médio

2

Classe de Valor Patrimonial B

V alor histór ico Médio

2

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 154

CNS 0

Desig nação Sr.ª da Aparecida
Tipo de Síti

Capela

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Sr .ª da Apar ecida

Acessibilidade Estr ada nacional

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Fiscal

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Sem vegetação

Amar es

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 178514

P 520498

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº 205-3

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Estr utur a simples de planta quadr angular , com cer ca de 4m de lado.
Descr ição das estr utur as
Pequena capela quadr angular , constr uída com blocos de gr anito de difer entes dimensões ligados por cimento.
Apr esenta telhado de duas águas e cr uz na empena. Regista uma por ta e uma pequena janela de esmolas. No inter ior
r egistam-se vár ias imagens r eligiosas e um pequeno altar .
Modo de constr ução
Alvenar ia de gr anito.
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito, cimento, telhas, vidr o, madeir a e metal.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Capela.
Elementos datantes da estr utur a

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada
V alor da inser ção paisagística Com pouco inter esse

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Regular

Imagem

3.00.101

2

Valor Patrimonial 11,143

V alor científico Médio

2

Classe de Valor Patrimonial C

V alor histór ico Médio

2

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 155

CNS 0

Desig nação Campo da ig reja
Tipo de Síti

Habitat

Classificação

Per íodo Romano

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Mar tins, 1990, n.º 11.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Sr .ª da Apar ecida

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Fiscal

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Pomar

Amar es

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 178396

P 520528

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Agr ícola

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Ár ea vedada
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"A estação localiza-se numa zona de meia encosta, conhecida sob o nome de Campo da Igr eja, per to do Ribeir o de
V ilouços, que per tence à bacia do r io Homem. O sítio encontr a-se (…) bastante destr uído.
No local, obser vam-se abundantes r estos de tégulas, mós manuais e algumas pedr as, mas não se r econhecem quaisquer
alinhamentos de mur os." (Mar tins, 1990).
Sítio em ár ea vedada ao acesso público, não se tendo identificado qualquer vestígio ar queológico. Por este motivo, não
se r ealizou a sua avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 160

CNS 0

Desig nação Capela de S. Bento das Pedras
Tipo de Síti

Capela

Classificação

Per íodo Moder no / Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo S. Bento das Pedr as

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Fiscal

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Amar es

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 177405

P 520997

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Estr utur a de um piso e planta or togonal (em L).
Descr ição das estr utur as
Capela de médias dimensões, constr uída com blocos de gr anito ligados por cimento e telhado de duas águas, com duas
cr uzes na empena. Apr esenta duas por tas de madeir a e uma pequena janela (par a esmolas). No inter ior ver ificou-se
um pequeno altar com aplicações em talha dour ada e a imagem de um santo. Apr esenta um pequeno campanár io
adoçado na later al da capela. Nas tr aseir as r egistou-se uma por ta entaipada.
Modo de constr ução
Alvenar ia de gr anito.
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito, cimento, telhas, madeir a, vidr o e metal.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Capela.
Elementos datantes da estr utur a
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV

Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada
V alor da inser ção paisagística Com pouco inter esse

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Regular

Imagem

3.00.101

2

Valor Patrimonial 11,143

V alor científico Médio

2

Classe de Valor Patrimonial C

V alor histór ico Médio

2

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 161

CNS 0

Desig nação Alminha de São Bento das Pedras
Tipo de Síti

Alminha

Classificação

Per íodo Moder no

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo S. Bento das Pedr as

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Fiscal

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Amar es

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 177364

P 520988

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Alminha em gr anito, inser ida em mur o de pr opr iedade.
Descr ição das estr utur as
Alminha com blocos de gr anito ligados por cimento e inser ida em mur o de pr opr iedade. Apr esenta um nicho,
possivelmente par a uma imagem de um santo e um pequeno cofr e par a esmolas. Na par te super ior r egistou-se uma
inscr ição gr avada na pedr a e pintada a ver melho, de difícil leitur a
Modo de constr ução
Gr anito.
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito e cimento
Inter pr etação funcional das estr utur as
Alminha
Elementos datantes da estr utur a
1780 - data na inscr ição na par te super ior da alminha
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Rar o

Imagem

3.00.101

4

Valor Patrimonial 12

V alor científico Médio

2

Classe de Valor Patrimonial B

V alor histór ico Médio

2

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 162

CNS 0

Desig nação Igreja de Bico
Tipo de Síti

Igr eja

Classificação

Per íodo Moder no / Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Eir ado

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Bico

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Sem vegetação

Amar es

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

56

Militar es Datum Lisboa

M 177514

P 519025

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Estr utur a de planta or togonal, composta por dois cor pos adossados e tor r e sineir a.
Descr ição das estr utur as
Igr eja com tor r e sineir a de dois sinos. Apr esenta entr adas na fachada pr incipal e em ambas as later ais, sendo as
janelas de pequena dimensão e pouco numer osas. Sobr e a entr ada pr incipal encontr a-se um nicho com uma imagem de
um santo. No adr o da igr eja, junto da entr ada pr incipal, r egistar am-se quatr o sepultur as com o tampo epigr afado,
embor a a maior ia de difícil leitur a.
Modo de constr ução
Alvenar ia / Indeter minado
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito, madeir a, cimento e vidr o.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Igr eja
Elementos datantes da estr utur a
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
1883 - data visível numa das quatr o sepultur as (apar entemente uma das mais r ecentes)
Observações
Na envolvência r egista-se uma via sacr a com cr uzeir os de gr anito/betão.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada
V alor da inser ção paisagística Com pouco inter esse
V alor da conser vação Bom
V alor da monumentalidade Médio
V alor da r ar idade (r egional) Regular
V alor científico Médio

Imagem

3.00.101

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afetação

0

5

Ár ea afetada

0

2
2

Valor Patrimonial 13,571

2

Classe de Valor Patrimonial B

V alor histór ico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 165

CNS 0

Desig nação Cruzeiro do Bico
Tipo de Síti

Cr uzeir o

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Eir ado

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Bico

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Sem vegetação

Amar es

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

56

Militar es Datum Lisboa

M 177084

P 519025

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Cr uzeir o assente em pedestal quadr angular , com tr ês degr aus.
Descr ição das estr utur as
Cr uzeir o de gr anito assente em pedestal com tr ês degr aus. Composto por uma pequena cr uz assente numa coluna
cilíndr ica lisa.
Modo de constr ução
Cantar ia de gr anito.
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito e cimento
Inter pr etação funcional das estr utur as
Cr uzeir o
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Regular

Imagem

3.00.101

2

Valor Patrimonial 9,1429

V alor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial C

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 166

CNS 0

Desig nação Cruzeiro de São Bento das Pedras
Tipo de Síti

Cr uzeir o

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo S. Bento das Pedr as

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Fiscal

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Sem vegetação

Amar es

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 177250

P 520893

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Cr uzeir o em gr anito sobr e pedestal tr apezoidal com tr ês degr aus.
Descr ição das estr utur as
Cr uzeir o em gr anito, de gr andes dimensões, composto por blocos de gr anito alongados e bem apar elhados, ligados por
cimento. Assente sobr e um pedestal tr apezoidal, com tr ês degr aus, constr uído com blocos de gr anito ligados por
cimento.
Modo de constr ução
Alvenar ia.
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito e cimento.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Cr uzeir o
Elementos datantes da estr utur a

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada
V alor da inser ção paisagística Sem inter esse
V alor da conser vação Regular
V alor da monumentalidade Reduzido
V alor da r ar idade (r egional) Regular

Imagem

3.00.101

Agentes de impacte Inexistente
1

Intensidade de afetação

0

2

Ár ea afetada

0

1
2

Valor Patrimonial 7,8571

V alor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial D

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 169

CNS 0

Desig nação Lugar da Igreja
Tipo de Síti

V estígios diver sos

Classificação

Per íodo Pr é-Histór ia

Legislação

Romano

ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Amor im, 2008, n.º 69
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Igr eja

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Sabar iz

Relevo V ár zea

Concelho

Cober to vegetal Hor ta

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 176364

P 520558

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Agr ícola

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"For am detectados fr agmentos de cer âmica anter ior es à Idade do Fer r o e um fr agmento dor mente de um moinho
manual, em ter r as pr ovenientes das fundações de uma casa. For am encontr adas outr as cer âmicas r omanas, num per fil
de um estr adão pr óximo (Bettencour t, 1999, vol. 2a).
O espólio foi depositado na Unidade de Ar queologia da Univer sidade do Minho." (Amor im, 2008, 44)
No decor r er dos tr abalhos de campo não se identificar am vestígios ar queológicos à super fície do ter r eno, encontr andose a ár ea cober ta por densa vegetação. Por este motivo, não se r ealizou a sua avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

V alor da conser vação

Ár ea afetada

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 172

CNS 0

Desig nação Povoado de Outeirinho
Tipo de Síti

Povoado

Classificação

Per íodo Romano

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Amor im, 2008, n.º 83
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Outeir inho

Acessibilidade Caminho de pé posto

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia V ila V er de

Relevo Topo de cer r o

Concelho

Cober to vegetal Ar bustos ou matos densos

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

56

Militar es Datum Lisboa

M 176106

P 519777

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Baldio

Contr olo visual da paisagem

Do espaço limítr ofe

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"O povoado de Outeir inho situa-se no lugar de Outeir inho, na fr eguesia de V ila V er de. Localiza-se num pequeno outeir o
de baixa altitude, sobr anceir o ao r io Homem, inser ido em pleno vale deste r io, que cor r e a Este e Sul.
As ver tentes Este e Sul têm um declive mais ou menos acentuado, enquanto que as ver tentes Oeste e Nor te são menos
acidentadas.
O povoado instala-se na par te super ior do cabeço. A sua baixa altitude não per mite a visibilidade de uma gr ande ár ea,
contudo, domina uma pequena par te da bacia do r io Homem.
O substr ato r ochoso é constituído por gr anito calco-alcalino, de duas micas, com pr edominância de biotite: gr anito não
por fir óide de gr ão médio ou gr osseir o a médio (gr anito de V ila V er de) Car ta Geológica de Por tugal f 5-B, Ponte da
Bar ca, 1:50 000).
O povoado de Outeir inho foi identificado por Manuela Mar tins, que encontr ou abundantes fr agmentos de cer âmica
r omana e de tégulas. Este povoado apr esenta car acter ísticas similar es ao povoado do Lago, em Amar es (Mar tins, 1990;
102).
Na pr ospecção que fizemos ao local não detectámos vestígios ar queológicos, pois todo o outeir o está cober to por densa
vegetação e manta mor ta, o que não per mite obter mais dados. Apenas descobr imos um aflor amento gr anítico com
uma cr uz incisa. Por este motivo, não se r ealizou a sua avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 173

CNS 0

Desig nação Moinho da Ribeira do Tojal 3
Tipo de Síti

Moinho de água

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Agr elo

Acessibilidade Caminho de pé posto

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Sabar iz

Relevo V ár zea

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 176113

P 520578

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Agr ícola

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Inter média

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Estr utur a simples de planta or togonal.
Descr ição das estr utur as
Moinho de água constr uído com blocos par alelepipédicos de gr anito de difer entes dimensões e telhado de quatr o águas.
Apar enta ter dois engenhos. Junto da entr ada r egistar am-se símbolos gr avados e uma inscr ição de difícil leitur a.
Registou-se também junto da estr utur a um pequeno espigueir o constr uído com blocos alongados de gr anito e madeir a,
e telhado de duas águas. Apr esenta um mur o na r ibeir a par a encaminha água par a o moinho.
Modo de constr ução
Cantar ia de gr anito.
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito, madeir a, fer r o e vidr o.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Moinho de água.
Elementos datantes da estr utur a
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
1889 - data na inscr ição junto da por ta.
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Razoável

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Mau

1

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Fr equente

Imagem

3.00.101

1

Valor Patrimonial 4

V alor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial D

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 186

CNS 1235

Desig nação Arinho
Tipo de Síti

Necr ópole

Classificação

Per íodo Medieval Cr istão

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Fontes, 1984; Regalo, 1983, Idade Média n.º 38.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Cantinhos

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Sabar iz

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Pomar

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 176282

P 521394

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Agr ícola

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Inter média

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"For am car togr afadas e topogr afadas tr ês sepultur as individuais de dimensões difer entes. Duas não continham
qualquer espólio, enquanto que a maior apr esentava mater ial osteológico, pelo que foi r ealizada uma escavação."
(Fontes, 1984)
No decor r er dos tr abalhos de campo não se identificar am vestígios das sepultur as. Estão geor r efer enciadas na ár ea de
uma vinha, podendo ter sido destr uídas pela constr ução dos socalcos ou pela plantação da vinha. Por este motivo, não
se r ealizou a sua avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 189

CNS 0

Desig nação Capela de São Geraldo
Tipo de Síti

Capela

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Lanhas

Acessibilidade Estr ada nacional

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Lanhas

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Sem vegetação

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 177315

P 521956

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº 308

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Estr utur a simples de planta quadr angular , com cer ca de 5m de lado.
Descr ição das estr utur as
Pequena capela constr uída com blocos de gr anito de difer entes dimensões ligados por cimento. O telhado é de duas
águas, com cr uz na empena. A por ta é de fer r o e r egista um cofr e par a esmolas. No inter ior r egistou-se um altar com
talha dour ada e a imagem de um santo.
Modo de constr ução
Alvenar ia.
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito, metal e telhas.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Capela.
Elementos datantes da estr utur a

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Regular

Imagem

3.00.101

2

Valor Patrimonial 10,857

V alor científico Médio

2

Classe de Valor Patrimonial C

V alor histór ico Médio

2

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 206

CNS 0

Desig nação Igreja de Esqueiros
Tipo de Síti

Igr eja

Classificação

Per íodo Moder no / Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Regalo, 1983, Idade Moder na n.º 53.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Esqueir os

Acessibilidade Estr ada nacional

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Esqueir os

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 173482

P 521490

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº 308

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Estr utur a de planta r etangular , adossada a estr utur as or togonais (centr o par oquial).
Descr ição das estr utur as
Igr eja de r azoável dimensão com telhado de duas águas e tr ês cr uzes na empena. No topo da fachada pr incipal a cr uz é
de tipo papal. Adossado à fachada tr aseir a da igr eja r egistar am-se as infr a-estr utur a que compõem o centr o
par oquial. Tr atam-se de constr uções com blocos de gr anito ligados por cimento e telhados de quatr o águas. Na fachada
pr incipal r egistou-se, sobr e a por ta, um alto r elevo de um br asão. No adr o da igr eja identificou-se também um
fontanár io constr uído com blocos de gr anito, com uma inscr ição de difícil leitur a.
Modo de constr ução
Alvenar ia / Indeter minado
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito, cimento, metal, vidr o e madeir a.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Igr eja
Elementos datantes da estr utur a
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Elementos datantes da estr utur a

Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Médio
V alor da r ar idade (r egional) Regular

Imagem

3.00.101

2
2

Valor Patrimonial 11,143

V alor científico Médio

2

Classe de Valor Patrimonial C

V alor histór ico Médio

2

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 207

CNS 0

Desig nação Cemitério de Esqueiros
Tipo de Síti

Cemitér io

Classificação

Per íodo Moder no / Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Esqueir os

Acessibilidade Estr ada nacional

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Esqueir os

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 173442

P 521471

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº 308

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Cemitér io de planta r etangular e pequena capela mor tuár ia de planta or togonal.
Descr ição das estr utur as
Cemitér io com campanár io de dois sinos sobr e a entr ada pr incipal com por tão de fer r o. Na fachada da entr ada
pr incipal r egistou-se uma placa com a data e autor ia do campanár io. Apr esenta apenas sepultur as individuais.
Associado a pequena capela mor tuár ia com alpendr e cober to por um telhado de duas águas com uma cr uz de gr anito na
empena. O telhado da capela é de duas águas. Numa das fachadas later ais existe um baixo r elevo de uma cr uz pátea.
Modo de constr ução
Indeter minado, uma vez que as estr utur as se encontr am em bom estado e com as par edes pintadas de br anco.
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito, cimento, metal, vidr o, madeir a e telhas
Inter pr etação funcional das estr utur as
Cemitér io e capela
Elementos datantes da estr utur a
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
1885 - data inscr ita na placa do campanár io.
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Fr equente

Imagem

3.00.101

1

Valor Patrimonial 8,5714

V alor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial C

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 208

CNS 0

Desig nação Cruzeiro de Esqueiros
Tipo de Síti

Cr uzeir o

Classificação

Per íodo Moder no / Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Esqueir os

Acessibilidade Estr ada nacional

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Esqueir os

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 173481

P 521539

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

308

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Cr uzeir o em gr anito sobr e pedestal quadr angular (cer ca de 2m de lado) com tr ês degr aus.
Descr ição das estr utur as
Cr uzeir o em gr anito assente sobr e um pedestal com tr ês degr aus. Tr ata-se de uma cr uz papal assente numa coluna
cilíndr ica/lisa.
Modo de constr ução
Cantar ia
Mater iais de constr ução
Gr anito.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Cr uzeir o.
Elementos datantes da estr utur a
1695 - data inscr ita na base. Esta data não dever á cor r esponder à colocação deste elemento ar quitetónico, que
apr esenta um estilo contempor âneo.
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Regular

Imagem

3.00.101

2

Valor Patrimonial 9,1429

V alor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial C

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 209

CNS 2374

Desig nação Portelinha
Tipo de Síti

Necr ópole

Classificação

Per íodo Neo-Calcolítico

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Amor im, 2008, n.º 65; Regalo, 1983, Megalitismo n.º 10
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Esqueir os

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Gondiães

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Ar bustos ou matos densos

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 173589

P 521895

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"Núcleo de 6 mamoas localizadas no lugar de Por telinhas, nos limites das fr eguesias de Esqueir os e Gondiães, a cer ca de
1000 metr os, par a Sudoeste, do povoado de Santa Engr ácia. Estes monumentos situam-se numa zona densamente
flor estada e cober ta de mato cer r ado, o que nos impossibilitou de r elocalizá-los e descr evê-los. Henr ique Regalo
identificou-os, r efer indo apenas que se encontr avam em r elativo bom estado de conser vação (Regalo, 1986, 84-85).
Esta zona aplanada, de baixa altitude, localizada entr e o povoado de Bar budo, a Sudoeste, e povoado de Santa
Engr ácia, a Nor deste, encontr a-se afectada por r ecentes constr uções e caminhos.
O cober to vegetal é ar bór eo e ar bustivo, composto por eucaliptos, pinheir os, tojo e outr os ar bustos, for mando uma
densa mata." (Amor im, 2008, 42-43)
No decor r er dos tr abalhos de campo não se identificar am vestígios dos monumentos, estando geor r efer enciados numa
ár ea de densa vegetação. Por este motivo, não se r ealizou a sua avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 293

CNS 1168

Desig nação Castro do Barbudo
Tipo de Síti

Povoado for tificado

Classificação

Per íodo Br onze Final

Legislação

Imóvel de Inter esse Público
Dec. N.º 1/86, DR 2 de 03 de Janeir o de 1986

Idade do Fer r o

ZE

Sim

Romano; Idade Média

Tr abalhos r ealizados anter ior mente Escavação

Bibliogr afia Amor im, 2008, n.º 73 e 96; Mar tins, 1989 e 1990, n.º 100 e 109; PDM, 33; Regalo, 1983, Idade Média n.º
33
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Bar budo

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Mour e

Relevo Topo de Cer r o

Concelho

Cober to vegetal Ar vor edo denso (pinhal)

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 171930

P 520441

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Total

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"Os vestígios ar queológicos do povoado de Bar budo são abundantes e bem visíveis à super fície. Todo o monte está
r epleto de alinhamentos de estr utur as, der r ubes e são visíveis par tes de mur alhas, algumas das quais for am alvo de
escavações ar queológicas, r ealizadas por Manuela Mar tins (Mar tins, 1989). De salientar , que as linhas de mur alha deste
povoado são bem visíveis à distância, causando um gr ande impacto visual na paisagem.
Estabeleceu-se uma cr onologia de ocupação do povoado que vai desde o Br onze Final, passando pela Idade do Fer r o e
Romanização até à Idade Média (Mar tins, 1989).
O espólio encontr ado à super fície é diver so e abundante, constituído por fr agmentos de cer âmica da Idade do Fer r o,
r omana e medieval, ar tefactos líticos e metálicos (inúmer as escór ias sur gem à super fície). Dos ar tefactos metálicos
salienta-se um anel em pr ata, de tipo “mesa” de car acter ísticas possivelmente r omanas, com uma decor ação
antr opomór fica incisa, encontr ado pela autor a do pr esente tr abalho, no talude da segunda platafor ma do povoado. O
anel foi depositado no Museu Regional de Ar queologia Dom Diogo de Sousa, em Br aga .
O estado de conser vação é r egular , contudo, actualmente o povoado de Bar budo está a ser alvo de uma gr ave
destr uição pr aticada pela passagem de jipes e motos por cima das r uínas. Numa tentativa de salvaguar da e pr otecção
desta impor tantíssima estação ar queológica, pr opomos o condicionamento desta ár ea, que se encontr a já classificada
como Imóvel de Inter esse Público, bem como a elabor ação de um pr ojecto de valor ização patr imonial." (Amor im, 2008,
47)
A ár ea de pr ojecto apenas inter cepta par cialmente a zona de pr otecção do sítio, ficando a ár ea do sítio for a da ár ea
de pr ojecto.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Com inter esse

5

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Mau

1

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Médio
V alor da r ar idade (r egional) Rar o

Imagem

3.00.101

2
4

Valor Patrimonial 14,714

V alor científico Elevado

5

Classe de Valor Patrimonial B

V alor histór ico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Médio

2

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 342

CNS 0

Desig nação Cruzeiro de Senhor do Bonfim
Tipo de Síti

Cr uzeir o

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Lameir o

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Goães

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Sem vegetação

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 170013

P 523934

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Cr uzeir o sobr e pedestal quadr angular (2m de lado) com tr ês degr aus.
Descr ição das estr utur as
Cr uzeir o em gr anito localizado no centr o de um cr uzamento. É composto por uma r epr esentação de Cr isto na cr uz
sobr e uma coluna cilíndr ica lisa. Apr esenta uma inscr ição na base.
Modo de constr ução
Cantar ia
Mater iais de constr ução
Gr anito.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Cr uzeir o
Elementos datantes da estr utur a
"Ofer ta de José M. Costa / Esposa e Filhos / L. do Monte / Goães / 09-2003" - inscr ição na base do cr uzeir o
Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Fr equente
V alor científico Médio

Imagem

3.00.101

2

Valor Patrimonial 10,143

2

Classe de Valor Patrimonial C

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 355

CNS 0

Desig nação Moinho da Ribeira do Rojão
Tipo de Síti

Moinho de Água

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo V ila Chã

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Car r eir as (Santiago)

Relevo V ár zea

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 171071

P 520888

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Baldio

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Inter média

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Estr utur a de planta or togonal, composta por um cor po r etangular de dois andar es (4m x 6m) adossado a um de planta
quadr angular (4m de lado).
Descr ição das estr utur as
Moinho de água adossado a uma casa de apoio. São constr uídos com blocos de gr anito ligados por cimento. O moinho
apr esenta duas janelas e não tem acesso ao exter ior . A casa, com dois pisos, apr esenta duas janelas e uma entr ada no
piso super ior e duas entr adas no piso infer ior . Os telhados são de duas águas. Registou-se também uma levada de água
par a o moinho.
Modo de constr ução
Alvenar ia de gr anito.
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito, cimento, madeir a e telhas.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Moinho de água e casa de apoio
Elementos datantes da estr utur a
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Elementos datantes da estr utur a

Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Razoável

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Mau

1

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Fr equente

1

Valor Patrimonial 5

2

Classe de Valor Patrimonial D

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

V alor científico Médio

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 361

CNS 32229

Desig nação Torre de Penegate
Tipo de Síti

For tificação

Classificação

Per íodo Medival Cr istão / Moder no

Legislação
ZE

PDM
PDM de V ila V er de

Sim

Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção
Bibliogr afia CMV V , [2011d]; PDM, n.º 32; Fontes e Catalão, 2010; Regalo, 1983, Idade Média n.º 29.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Tor r e de Penegate

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Car r eir as (São Miguel)

Relevo Topo de Cer r o

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 170099

P 521113

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Total

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"A Casa-tor r e medieval de Penegate é uma tor r e de cantar ia gr anítica, de planta tendencialmente quadr angular , com
tr ês pisos, cor oada por mer lões. Implanta-se sobr e um batólito gr anítico, num outeir o escar pado a meia encosta do
vale do r ibeir o de Febr os, afluente do r io Cávado." (Endovélico).
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada
V alor da inser ção paisagística Com pouco inter esse

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Regular

2

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Elevado

5

V alor da r ar idade (r egional) Rar o

Imagem

3.00.101

4

Valor Patrimonial 17,286

V alor científico Elevado

5

Classe de Valor Patrimonial A

V alor histór ico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 372

CNS 0

Desig nação Cruzeiro de Goães
Tipo de Síti

Cr uzeir o

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Goães

Acessibilidade Estr ada nacional

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Goães

Relevo Planície

Concelho

Cober to vegetal Sem vegetação

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 168834

P 544159

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº 308

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Cr uzeir o sobr e pedestal quadr angular (4m de lado) com tr ês degr aus.
Descr ição das estr utur as
Cr uzeir o em gr anito com cr uz sobr e coluna de per fil quadr angular . A cr uz apr esenta um alto r elevo do sagr ado
cor ação de Jesus ao centr o e um santo gr aal na base da cr uz. Apr esenta uma inscr ição na base do cr uzeir o.
Modo de constr ução
Cantar ia.
Mater iais de constr ução
Gr anito.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Cr uzeir o.
Elementos datantes da estr utur a
"RECORDAÇÃO / DE / MANOEL JOZE LOPES / DO / LOGAR / DO / HOSPITAL / 1910" - Inscr ição na base do cr uzeir o
Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Regular

Imagem

3.00.101

2

Valor Patrimonial 9,1429

V alor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial C

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 373

CNS 0

Desig nação Cemitério de Goães
Tipo de Síti

Cemitér io

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Goães

Acessibilidade Estr ada nacional

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Goães

Relevo Planície

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 168813

P 524179

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº 308

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Cemitér io de planta quadr angular , com cer ca de 30m de lado.
Descr ição das estr utur as
Cemitér io com sepultur as individuais e jazigos familiar es. Apr esenta um por tão em fer r o tr abalhado.
Modo de constr ução
Cantar ia.
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito e fer r o.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Cemitér io.
Elementos datantes da estr utur a
"CEMITÉRIO DE GOÃES 1928" - Placa com inscr ição sobr e o por tão.
Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Fr equente

Imagem

3.00.101

1

Valor Patrimonial 8,5714

V alor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial C

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 377

CNS 5661

Desig nação Ponte Pedrinha de Goães
Tipo de Síti

Ponte

Classificação

Per íodo Romano

Legislação

Idade Média

ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Regalo, 1983, Romanização n.º 1; Idade Média n.º 15.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Ponte Romana

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Goães

Relevo V ár zea

Concelho

Cober to vegetal Mata

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 168652

P 523941

Altitude

Estr ada nº

Gr anitos

Uso atual do solo

Agr ícola

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Ponte de tabuleir o convexo, com cer ca de 40m de compr imento e 3m de lar gur a.
Descr ição das estr utur as
Ponte constr uída com blocos de gr anito de média dimensão, ocasionalmente ligados por cimento (r ecuper ações
r ecentes). Esta assenta em tr ês ar cos de volta per feito, sendo o centr al de maior es dimensões. Os apoios no leito da
r ibeir a são r efor çados por talhamar es. Apr esenta guar da cor pos, também em gr anito, sendo o tabuleir o r evestido por
calçada r ecente com cubos de gr anito, disposto de for ma r egular .
Modo de constr ução
Cantar ia/alvenar ia de gr anito.
Mater iais de constr ução
Blocos e cubos de gr anito e cimento.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Ponte
Elementos datantes da estr utur a
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV

Observações
"Possível ponte na via Br aga-Tui. Hoje a ponte existente é medieval, notando-se par ticular mente no ar r anque nor te,
vestígios de constr ução r omana. Atualmente encontr a-se em r isco de abatimentos dos ar cos dada a utilização
excessiva." (Endovélico)
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Mínima
V alor da inser ção paisagística Com pouco inter esse
V alor da conser vação Bom
V alor da monumentalidade Médio
V alor da r ar idade (r egional) Rar o

Imagem

3.00.101

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afetação

0

5

Ár ea afetada

0

2
4

Valor Patrimonial 14,857

V alor científico Elevado

5

Classe de Valor Patrimonial B

V alor histór ico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 378

CNS 0

Desig nação Vila de São Bade
Tipo de Síti

Habitat

Classificação

Per íodo Romano

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Amor im, 2008, n.º 101.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Monte

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Mar r ancos

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Ar vor edo denso (pinhal)

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 168551

P 521826

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"O sítio de V ila de São Bade localiza-se no lugar do Monte, na fr eguesia de Mar r ancos, no concelho de V ila V er de.
Car acter izado por ser uma zona de socalcos, utilizada actualmente par a a pr ática agr ícola e a pastor ícia, situa-se a
pouca distância, par a Sul, das minas r omanas de Mar r ancos. No sítio da V ila de São Bade apar ecem vestígios de
cer âmica r omana, nomeadamente, tégula, em gr ande quantidade, e cer âmica comum.
Atr avés do senhor Abílio Fer r eir a, pr opr ietár io de par te dos ter r enos deste lugar , tivemos conhecimento do
apar ecimento, na V ila de São Bade, de alicer ces de r uínas antigas, cujas pedr as for am r etir adas do local e r eutilizadas
na constr ução de mur os nas pr oximidades do sítio e também, na constr ução de uma r epr esa no r io Neiva.
Par a além destas r uínas, identificadas no decor r er do cultivo da ter r a, há alguns anos atr ás, apar ecer am também no
local inúmer os fr agmentos de tégula e um fr agmento de dolium, uma mó dor mente cir cular , uma mó movente de cela e
um fr agmento de uma possível coluna em gr anito. Este espólio apar eceu também no decor r er de tr abalhos agr ícolas e
encontr a-se na posse do senhor Abílio Fer r eir a. No decor r er dos tr abalhos de campo não se identificar am vestígios de
mater iais ar queológicos, estando geor r efer enciados numa ár ea de densa vegetação. Por este motivo, não se r ealizou a
sua avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 379

CNS 17951

Desig nação Marrancos
Tipo de Síti

Mina

Classificação

Per íodo Romano

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Amor im, 2008, n.º 100.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Sr .ª da Guia

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Mar r ancos

Relevo Topo de Cer r o

Concelho

Cober to vegetal Mata

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 168437

P 522380

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Baldio

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"Alto onde se supõe ter existido explor ação mineir a em época r omana. Não existem vestígios nítidos desse facto."
(Endovélico)
No decor r er dos tr abalhos de campo não se identificar am vestígios de mina, estando geor r efer enciados numa ár ea de
densa vegetação. Por este motivo, não se r ealizou a sua avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 380

CNS 0

Desig nação Capela da Sr.ª da Guia
Tipo de Síti

Capela

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Sr .ª da Guia

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Mar r ancos

Relevo Encosta de cer r o

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 168286

P 522244

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Do espaço limitr ofe

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Estr utur a simples de planta or togonal.
Descr ição das estr utur as
Pequena capela constr uída a meia encosta, com telhado de duas águas e cr uz na empena. Nas tr aseir as apr esenta uma
pequena sacr istia adossada, com telhado de quatr o águas. Apr esenta uma por ta pr incipal e duas later ais. Apr esenta
tr ês janelas later ais e duas pequenas janelas a ladear a por ta pr incipal. A entr ada pr incipal apr esenta-se cober ta por
um telheir o supor tado por duas colunas.
Modo de constr ução
Indeter minado, uma vez que a estr utur a se encontr a em bom estado e com as par edes pintadas de br anco.
Mater iais de constr ução
Blocos de gr anito, cimento, telhas, metal e vidr o.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Capela.
Elementos datantes da estr utur a
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV

Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Regular
V alor científico Reduzido

Imagem

3.00.101

2

Valor Patrimonial 9,8571

1

Classe de Valor Patrimonial C

V alor histór ico Médio

2

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 387

CNS 0

Desig nação Moinho da Ribeira
Tipo de Síti

Moinho de água

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Ribeir a

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Goães

Relevo V ár zea

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

42

Militar es Datum Lisboa

M 168355

P 523870

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Agr ícola

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Mista
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Estr utur a r ecente de planta or togonal, com dois pisos.
Descr ição das estr utur as
Casa de dois pisos de constr ução r ecente e r espectivos anexos. Registou-se uma levada de água em betão/cimento que
cor r esponde a uma utilização como moinho de água.
Modo de constr ução
Indeter minado, uma vez que a estr utur a se encontr a em bom estado e com as par edes pintadas.
Mater iais de constr ução
Betão/cimento, madeir a.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Casa e moinho de água.
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Observações
Confir mado por população local de se tr atar de um antigo moinho.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Mínima

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Mau

1

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Fr equente

Imagem

3.00.101

1

Valor Patrimonial 4

V alor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial D

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Reduzido

1

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 409

CNS 0

Desig nação Capela de Nossa Sr.ª dos Emig rantes
Tipo de Síti

Capela

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Car ta Militar Por tugal, 1:25000.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Cor vos

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Anais

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Sem vegetação

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 167373

P 523739

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Ur bano

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Solo ur bano
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Estr utur a de planta r etangular (8m x 20m).
Descr ição das estr utur as
Capela de gr andes dimensões com um alpendr e cober to junto da entr ada pr incipal. Apr esenta uma entr ada pr incipal,
ladeada por duas janelas, e uma entr ada later al, r egistando também tr ês janelas em ambas as fachadas later ais. O
telhado é de duas águas com cr uz na empena. Apr esenta uma plaquinha inscr ita junto da por ta pr incipal.
Modo de constr ução
Indeter minado, uma vez que a estr utur a se encontr a em bom estado e com as par edes pintadas.
Mater iais de constr ução
Telhas, gr anito e cimento.
Inter pr etação funcional das estr utur as
Capela.
Elementos datantes da estr utur a
"AGRADECIMENTO / A ANTÓNIO DIAS SOARES / e sua Esposa, pelo ter r eno / cedido a esta Capela / SENHORA dos
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
EMIGRANTES / 06-06-2006" - inscr ição na plaquinha junto da por ta pr incipal.
Observações

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada

Agentes de impacte Inexistente

V alor da inser ção paisagística Sem inter esse

1

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação Bom

5

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Regular

Imagem

3.00.101

2

Valor Patrimonial 9,1429

V alor científico Reduzido

1

Classe de Valor Patrimonial C

V alor histór ico Reduzido

1

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 410

CNS 0

Desig nação Quinta do Cudeçosa
Tipo de Síti

Conjunto edificado

Classificação

Per íodo Indeter minado

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Per eir a, 2004, n.º 244.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Ar cozelo

Relevo

Concelho

Cober to vegetal

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 166916

P 522957

Altitude

Uso atual do solo
Contr olo visual da paisagem
V isibilidade do ter r eno
V isibilidade da super fície do solo

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações

3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

Estr ada nº

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Conjunto composto por solar , capela e anexos agr ícolas.
Não se obser vou esta ocor r ência dur ante os tr abalhos de campo. Por este motivo, não se pr ocedeu à sua
car acter ização e avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 413

CNS 0

Desig nação Ponte de Pedra de Arcozelo
Tipo de Síti

Ponte

Classificação

Per íodo Idade Média

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Regalo, 1983, Idade Média n.º 28.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Ar cozelo

Relevo

Concelho

Cober to vegetal

V ila V er de

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 166526

P 522597

Altitude

Uso atual do solo
Contr olo visual da paisagem
V isibilidade do ter r eno
V isibilidade da super fície do solo

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações

3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

Estr ada nº

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Não se obser vou esta ocor r ência dur ante os tr abalhos de campo. Por este motivo, não se pr ocedeu à sua
car acter ização e avaliação patr imonial.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

0

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

0

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade

0

V alor da r ar idade (r egional)

0

V alor científico

0

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

0

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico

0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

Valor Patrimonial 0

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 415

CNS 15762

Desig nação Mamoa da Quinta da Inveja
Tipo de Síti

Mamoa

Classificação

Per íodo Neo-calcolítico

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Calvelo

Relevo

Concelho

Cober to vegetal

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 166414

P 522752

Altitude

Uso atual do solo
Contr olo visual da paisagem
V isibilidade do ter r eno
V isibilidade da super fície do solo

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações

3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

Estr ada nº

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"Mamoa destr uída da qual r esta, apenas, um pequeno montículo sobr e o qual se er gue um mar co de divisão de
fr eguesia. Destr uída pela aber tur a de caminho." (Endovélico).
Não se obser vou esta ocor r ência dur ante os tr abalhos de campo. Por este motivo, não se pr ocedeu à sua
car acter ização e avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 416

CNS 0

Desig nação Capela do Sardoal
Tipo de Síti

Capela

Classificação

Per íodo Indeter minado

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia CMP 1:25000
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Calvelo

Relevo

Concelho

Cober to vegetal

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 165603

P 522639

Altitude

Uso atual do solo
Contr olo visual da paisagem
V isibilidade do ter r eno
V isibilidade da super fície do solo

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações

3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

Estr ada nº

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Não se obser vou esta ocor r ência dur ante os tr abalhos de campo. Por este motivo, não se pr ocedeu à sua
car acter ização e avaliação patr imonial.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 422

CNS 17950

Desig nação Calvelo/Martim
Tipo de Síti

V estígios diver sos

Classificação

Per íodo Romano

Legislação

Idade Média

ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Calvelo

Relevo

Concelho

Cober to vegetal

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 164950

P 522975

Altitude

Uso atual do solo
Contr olo visual da paisagem
V isibilidade do ter r eno
V isibilidade da super fície do solo

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações

3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

Estr ada nº

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Não se obser vou esta ocor r ência dur ante os tr abalhos de campo. Por este motivo, não se pr ocedeu à sua
car acter ização e avaliação patr imonial.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

0

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

0

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade

0

V alor da r ar idade (r egional)

0

V alor científico

0

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

0

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico

0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

Valor Patrimonial 0

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 455

CNS 14961

Desig nação Mamoa I de Fojo do Lobal
Tipo de Síti

Mamoa

Classificação

Per íodo Neo-Calcolítico

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo Outeir o Meão

Acessibilidade Estr adão

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Rebor dões (Souto)

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Ar vor edo denso (pinhal)

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 164071

P 526482

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"Mancha do que foi uma mamoa, per cebendo-se apenas a sua amplitude. O monumento foi totalmente destr uído,
podendo apenas subsistir alguns negativos." (Endovélico).
No decor r er dos tr abalhos de campo não se identificar am vestígios do monumento à super fície do ter r eno,
encontr ando-se a ár ea cober ta por densa vegetação. Por este motivo, não se r ealizou a sua avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 468

CNS 15763

Desig nação Mamoa II de Fojo do Lobal
Tipo de Síti

Mamoa

Classificação

Per íodo Neo-Calcolítico

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Fojo Lobal

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 163169

P 526608

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Boa
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Indícios de estr utur as subter r adas
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Mamoa de tendência cir cular , com cer ca de 15m de diâmetr o.
Descr ição das estr utur as
"Mamoa de médias pr opor ções situada de denso ar vor edo. Possui cr ater a de violação." (Endovélico)
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Monumento megalítico funer ár io.
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Localizada em ár ea de eucaliptal/pinhal r ecém plantado.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Elevada
V alor da inser ção paisagística Com pouco inter esse

Agentes de impacte Inexistente
2

Intensidade de afetação

V alor da conser vação Mau

1

Ár ea afetada

V alor da monumentalidade Reduzido

1

V alor da r ar idade (r egional) Rar o

Imagem

3.00.101

4

Valor Patrimonial 15,714

V alor científico Elevado

5

Classe de Valor Patrimonial B

V alor histór ico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 491

CNS 0

Desig nação Alminha de Corrondelos 1
Tipo de Síti

Alminha

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Silva, 2011, n.º 186.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Fr iastelas

Relevo

Concelho

Cober to vegetal

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 162929

P 523359

Altitude

Uso atual do solo
Contr olo visual da paisagem
V isibilidade do ter r eno
V isibilidade da super fície do solo

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações

3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

Estr ada nº

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Não se obser vou esta ocor r ência dur ante os tr abalhos de campo. Por este motivo, não se pr ocedeu à sua
car acter ização e avaliação patr imonial.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

0

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

0

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade

0

V alor da r ar idade (r egional)

0

V alor científico

0

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

0

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico

0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

Valor Patrimonial 0

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 492

CNS 0

Desig nação Alminha de Corrondelos 2
Tipo de Síti

Alminha

Classificação

Per íodo Contempor âneo

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente

Bibliogr afia Silva, 2011, n.º 187.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Fr iastelas

Relevo

Concelho

Cober to vegetal

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 162958

P 523309

Altitude

Uso atual do solo
Contr olo visual da paisagem
V isibilidade do ter r eno
V isibilidade da super fície do solo

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações

3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

Estr ada nº

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Não se obser vou esta ocor r ência dur ante os tr abalhos de campo. Por este motivo, não se pr ocedeu à sua
car acter ização e avaliação patr imonial.

Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

0

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

0

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade

0

V alor da r ar idade (r egional)

0

V alor científico

0

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

0

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico

0

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

Valor Patrimonial 0

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 493

CNS 17934

Desig nação Mamoa 1 de Navió
Tipo de Síti

Mamoa

Classificação

Per íodo Neo-calcolítico

Legislação

PDM
PDM de Ponte de Lima, ar tº 18, Anexo II, nº X8

ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção
Bibliogr afia PDM de Ponte de Lima
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Fr iastelas

Relevo Planalto

Concelho

Cober to vegetal Ar bustos ou matos densos

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 161849

P 523252

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas

Estado de conser vação das estr utur as Intato

Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Mamoa de tendência cir cular , com cer ca de 18m de diâmetr o e cer ca de 1,5m de altur a.
Descr ição das estr utur as
Não vestígios dos elementos ar quitetónicos da câmar a e do cor r edor .
Modo de constr ução
Constr ução em ter r a e pedr a
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Monumento megalítico (mamoa).
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"Apesar de muito cober to por fetos, tor na-se r azoavelmente per cetível na paisagem, pois tr ata-se de um monumento
de pr opor ções r azoáveis. Ao centr o apr esenta uma cr ater a de violação e é possível detetar vestígios da cour aça
pétr ea. (Endovélico, Leonor Raquel da Fonseca Sousa Per eir a e Pedr o Fr ancisco Baér e de Far ia, 2002).
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação Razoável
V alor da inser ção paisagística Sem inter esse
V alor da conser vação Regular
V alor da monumentalidade Reduzido
V alor da r ar idade (r egional) Rar o

Imagem

3.00.101

Agentes de impacte Inexistente
1

Intensidade de afetação

0

2

Ár ea afetada

0

1
4

Valor Patrimonial 15,857

V alor científico Elevado

5

Classe de Valor Patrimonial B

V alor histór ico Elevado

5

Valor do Impacte Patrimonial 0

V alor simbólico Elevado

5

Classe de Impacte Patrimonial

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 494

CNS 17935

Desig nação Mamoa 2 de Navió
Tipo de Síti

Mamoa

Classificação

Per íodo Neo-calcolítico

Legislação

PDM
PDM de Ponte de Lima, ar tº 18, Anexo II, nº X8

ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção
Bibliogr afia PDM de Ponte de Lima
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Fr iastelas

Relevo Planalto

Concelho

Cober to vegetal Ar bustos ou matos densos

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 161769

P 523151

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anitos

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Monumento megalítico (mamoa).
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"Mamoa de pr opor ções mais modestas do que a "Mamoa 1 de Navio". Encontr a-se também cober ta por denso manto
vegetal, sendo per ceptíveis a cr ater a de violação e r estos da cour aça pétr ea." (Endovélico, Leonor Raquel da Fonseca
Sousa Per eir a e Pedr o Fr ancisco Baér e de Far ia, 2002).
No decor r er dos tr abalhos de campo não se conseguiu detetar este monumento devido à densa vegetação que cobr e o
ter r eno. Por este motivo não se pr ocedeu à sua avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

V alor da conser vação

Ár ea afetada

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 495

CNS 17933

Desig nação Mamoa 3 de Navió
Tipo de Síti

Mamoa

Classificação

Per íodo Neo-calcolítico

Legislação

PDM
PDM de Ponte de Lima, ar tº 18, Anexo II, nº X8

ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção
Bibliogr afia PDM de Ponte de Lima
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Fr iastelas

Relevo Planalto

Concelho

Cober to vegetal Ar bustos ou matos densos

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 161749

P 523148

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anito

Flor estal

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Má
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Estr utur as à super fície
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Monumento megalítico (mamoa).
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"Elevação pouco pr onunciada, cober ta por mato e afectada pela pr oximidade de um cor te longitudinal (mineir o). Dadas
as condições, é dificil concluir com pr ecisão da existência do monumento." (Endovélico, Leonor Raquel da Fonseca Sousa
Per eir a e Pedr o Fr ancisco Baér e de Far ia, 2002).
No decor r er dos tr abalhos de campo não se conseguiu detetar este monumento devido à densa vegetação que cobr e o
ter r eno. Por este motivo não se pr ocedeu à sua avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

V alor da conser vação

Ár ea afetada

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 537

CNS 0

Desig nação Chã
Tipo de Síti

Mancha de ocupação

Classificação

Per íodo Romano

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Almeida, 1990, n.º 32.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Facha

Relevo Colina Suave

Concelho

Cober to vegetal Hor ta

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 159866

P 526468

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anito

Agr ícola

Contr olo visual da paisagem

Condicionado

V isibilidade do ter r eno Ár ea vedada
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Mancha de mater iais
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"A ocupação de época r omana pr ivilegiou (…) a meia-encosta. É nestes sítios que se encontr am os ter r enos mais enxutos
e abr igados par a as casas e, ao mesmo tempo, tem-se à mão os fér teis campos do vale. Par adigma do que acabamos de
escr ever é a car togr afia dos sítios onde apar ecem tégulas (…) ladeando, em par te, o velho caminho." (Almeida, 1990,
72). Este sitio deve estar muito pr ovavelmente mal geor efer enciado.
No decor r er dos tr abalhos de campo, não se identificar am vestígios ar queológicos por que o ter r eno está vedado ao
acesso público. Desta for ma, não se pr ocedeu à sua avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 542

CNS 0

Desig nação Sopena
Tipo de Síti

Mancha de ocupação

Classificação

Per íodo Romano

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Almeida, 1990, n.º 31.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Facha

Relevo

Concelho

Cober to vegetal

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 159784

P 526110

Altitude

Uso atual do solo
Contr olo visual da paisagem
V isibilidade do ter r eno
V isibilidade da super fície do solo

Tipo de vestíg ios identificado
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações

3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

Estr ada nº

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"A ocupação de época r omana pr iviligiou (…) a meia-encosta. É nestes sítios que se encontr am os ter r enos mais enxutos
e abr igados par a as casas e, ao mesmo tempo, tem-se à mão os fér teis campos do vale. Par adigma do que acabamos de
escr ever é a car togr afia dos sítios onde apar ecem tégulas (…) ladeando, em par te, o velho caminho." (Almeida, 1990,
72). Este sitio deve estar muito pr ovavelmente mal geor efer enciado.
No decor r er dos tr abalhos de campo, não se identificar am vestígios ar queológicos. Por este motivo não se pr ocedeu à
sua avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
Ficha de Sítio
Sítio n 554

CNS 0

Desig nação Pedra
Tipo de Síti

Mancha de ocupação

Classificação

Per íodo Romano

Legislação
ZE
Tr abalhos r ealizados anter ior mente Pr ospeção

Bibliogr afia Almeida, 1990, n.º 36.
Recur sos com infor mação
Endovélico (DGPC) http://www.ipa.min-cultura.pt/
Inventário Património Classificado (ex-IGESPAR)http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html
Inventário Património Arquitetónico (ex-IHRU)
http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html

Topónimo

Acessibilidade Estr ada municipal

Lugar

Âmbito geológico

Fr eguesia Facha

Relevo V ár zea

Concelho

Cober to vegetal V egetação r asteir a

Ponte de Lima

Sistema de Coor denadas
CMP 1:2500

41

Militar es Datum Lisboa

M 159019

P 526075

Altitude

Uso atual do solo

Estr ada nº

Gr anito

Agr ícola

Contr olo visual da paisagem

Reduzido

V isibilidade do ter r eno Média
V isibilidade da super fície do solo Mínima

Tipo de vestíg ios identificado Mancha de mater iais
Caraterização do material arqueológico
Ár ea de disper são

Tipo de mater ial identificado

Tipo de disper são

Car ater ísticas do mater ial identificado

Cr onologia dos mater iais
Caraterização das estruturas
Descr ição da planta e r elação espacial das estr utur as
Descr ição das estr utur as
Modo de constr ução
Mater iais de constr ução
Inter pr etação funcional das estr utur as
Elementos datantes da estr utur a

Observações
3.00.101

Estado de conser vação das estr utur as

EIA (Grandes Condicionantes 2) - Linha Eléctrica Pedralva-Vila Fria, a 400 kV
"A ocupação de época r omana pr iviligiou (…) a meia-encosta. É nestes sítios que se encontr am os ter r enos mais enxutos
e abr igados par a as casas e, ao mesmo tempo, tem-se à mão os fér teis campos do vale. Par adigma do que acabamos de
escr ever é a car togr afia dos sítios onde apar ecem tégulas (…) ladeando, em par te, o velho caminho." (Almeida, 1990,
72). Este sitio deve estar muito pr ovavelmente mal geor efer enciado.
No decor r er dos tr abalhos de campo, não se identificar am vestígios ar queológicos. Desta for ma, não se pr ocedeu à sua
avaliação patr imonial.
Avaliação Patrimonial

Avaliação do Impacte Patrimonial

Qualidade da obser vação

Agentes de impacte

V alor da inser ção paisagística

Intensidade de afetação

0

V alor da conser vação

Ár ea afetada

0

V alor da monumentalidade
V alor da r ar idade (r egional)

Valor Patrimonial

V alor científico

Classe de Valor Patrimonial

V alor histór ico

Valor do Impacte Patrimonial

V alor simbólico

Classe de Impacte Patrimonial

Imagem

3.00.101

