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Introdução
O Relatório de Avaliação de Impacte Ambiental - Descritor Avaliação do Descritor do Património
Arqueológico, Arquitetónico e Etnológico em apreço, respeita ao pedido de licenciamento e ampliação da
pedreira de Granito Ornamental n.º 4837, denominada por “Ilhô”, da responsabilidade da A.S.A – Pedreiras Lda
de Alberto Sousa Carvalhos, para a qual já foi feito em 2005, um Relatório da Avaliação do Descritor do
Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico, tendo sido aprovado (Ofício ref: 2005/1(454)).
O processo de Licenciamento foi alvo de um Pedido de Elementos Adicionais (PEA) para Efeitos de
Conformidade do EIA, emitido pela CCDR, resultante das determinações emanadas da Comissão de Avaliação
(Ofício ref: OF_DAA_AXC_1599/2016 – Proc. AIA_1/2016).
A área definida para a unidade sobredita localiza-se a cerca de 1 Km para NO do centro da povoação de
Cervães, a SO da localidade de Vila Verde, junto à linha que delimita este concelho com o de Barcelos, distrito
de Braga, inclusa na folha n.º 055 da Carta Militar de Portugal (cf. Apêndices – Fig.1).

Fig. 1 - Localização da área que se pretende legalizar (extrato da carta militar, fl.055, 1:25000).

O Projeto corresponde à ampliação da área da pedreira para uma área a licenciar de 144.748,73 m², sendo
que a proposta para a área de exploração é de 89.581,98 m², (cf. Apêndice, Fig. 2).
Em conformidade com a legislação aplicável, a firma A.S.A – Pedreiras Lda de Alberto Sousa Carvalhos,
solicitou à arqueóloga Sara Peixoto, signatária deste documento, a elaboração do presente Plano de Trabalhos
Arqueológicos tendo em vista a execução da Avaliação do Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e
Etnológico, por forma a dar resposta às determinações do PEA.
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A Direção Científica e Técnica dos trabalhos arqueológicos foi assegurada pela arqueóloga Sara Peixoto,
que assumiu a responsabilidade de execução e orientação de todas as componentes do trabalho arqueológico
(Oficio n.º 2016/391968 emitido em 02 de março de 2016).

Os trabalhos de campo ocorreram no dia 09 de abril, prolongaram-se em gabinete até dia 19 de abril e
serão formalmente concluídos após a aprovação do presente documento - Relatório de Avaliação do Descritor
Património Arqueológico e Arquitectónico e Etnológico.

Em Anexo (2) constam os Ofícios emanados pela DRCN e PEA (CA - CCDR);
Em Apêndice constam as peças desenhadas e listagem de fotografias;

1|Enquadramento Geográfico e Geológico1
A pedreira localiza-se na freguesia de Cervães, lugar de Ilhô, concelho de Vila Verde, distrito de Braga,
inclusa na folha n.º 055 da Carta Militar de Portugal, 1:25000.
O acesso à pedreira efetua-se através da Estrada Municipal 541, ao Km 4,4 no troço entre Cervães e a
Igreja Nova. Esta estrada confina com o limite poente da pedreira. A estrada nacional mais próxima, é a Estrada
Nacional 205, situada a sul, liga Prado a Barcelos.
Grande parte da paisagem envolvente é de grandes áreas de eucaliptal e pinhal. O substrato rochoso aflora,
em grandes áreas, à superfície do solo. Na zona verifica-se a existência de alguns núcleos populacionais: lugar
do Bom Despacho, Leirionha, Ermida e Louredo na freguesia de Cervães e o lugar de Paredes na freguesia de
Igreja Nova. Junto ao limite norte da pedreira localizam-se duas pedreiras de grandes dimensões, que exploram
o mesmo recurso geológico.
A área considerada não se enquadra em nenhuma zona de classificação especial, situando-se, no entanto,
nas proximidades da área do Santuário do Bom Despacho.
Na zona de intervenção temos uma pequena mancha florestal dominada por Eucaliptus globulus
(eucalipto) e sub-cobertos de Pteridium aquilinum (feto), Ulex europaeus (tojo) e Cytisus sp. (gietas). Alguns
exemplares de Pinus pinaster (pinheiro-bravo), Quercus suber (sobreiro) e muito raro Quercus róbur (carvalho roble). A área em questão é bastante fustigada por incêndios, deste modo a espécie que predomina é os
eucaliptos e o tojo, espécies que crescem mais rápido e a reflorestação torna-se mais acelerada.
O local onde está inserida a pedreira de “Ilhô” carateriza-se por um relevo moderadamente acidentado,
ocupando uma vertente meridional virada a SE, da Serra da Gatanha. As formas de relevo é predominantemente
de natureza granítica. Mas, nas proximidades do local existem faixas constituídas por formações de natureza
metassedimentar, na direção NO-SE. Na zona norte da pedreira prolífera a rocha granítica não porfiroide, de
grão fino. Na zona poente temos a rocha granítica calco-alcalina, porfiroide, de grão médio, por vezes, grosseira.
As cotas mais elevadas estão localizadas junto à zona norte da área, atingindo a curva de nível dos 250m.
A parte SE da área as cotas atingem cerca de 185m de altitude, corresponde ao ponto mais baixo.

1

Adaptado do Plano de Pedreira da autoria da GEORENO, Lda; setembro de 2015;
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2|Objectivos e Metodologia
Os trabalhos arqueológicos realizados no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental - Avaliação do
Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico correspondem a ações preventivas de
avaliação prévia do património cultural passível de sofrer impactes negativos, decorrentes da exploração de
pedra, na área que se pretende licenciar.
Tem como primordial finalidade a detecção de vestígios arqueológicos e/ou patrimoniais que possam
vir a ser afetados em Fase de Exploração da pedreira, mas também na Fase de Recuperação, prevista no
Plano da Pedreira, bem como a caracterização científica das área entretanto afectadas (conforme o PEA).
A definição da Situação de Referência assentou na realização de trabalhos de campo, através de
prospecção arqueológica sistemática das áreas referidas no PEA, com especial relevância as áreas já
afectadas - parte substancial da denominada zona tampão (que foi recentemente alvo de terraplanagem) e
a área de exploração proposta, a licenciar (cf. Apêndices, Fig.2 a 4).

Desta forma, como linhas orientadoras para a elaboração deste estudo, admitimos o seguinte faseamento
metodológico:

a.

Pesquisa documental;

b.

Prospecção arqueológica nas área afectadas (zona tampão) e a afectar (área de exploração
proposta);

c.

Avaliação dos dados obtidos em função do PEA emitido e recomendações;

Para a realização de prospeções arqueológicas sistemáticas e intensivas, utilizou-se a metodologia de field
walking, em corredores de aproximadamente 5mx5m, em todas as áreas anteriormente definidas.

Para os devidos efeitos, convencionamos a utilização do acrónimo PIL.16.

Todos os registos produzidos nesta intervenção ficarão provisoriamente depositados na residência oficial
do Arqueólogo Responsável (signatário do Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos) e serão,
posteriormente, depositados numa instituição indicada pela Tutela.
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3|SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
3.1| Pesquisa Documental

Descritor do Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico

Os dados gerais da área de estudo (envolvente da pedreira) não sofreram alterações e atendendo ao
PEA que motivou a elaboração deste novo estudo, neste ponto, corroboramos o referido no estudo já
elaborado (RENATA e PERDIGÃO, 2005). Com efeito, o Santuário do Bom Despacho é a principal e
única Ocorrência na área do projeto em apreciação (cf. Apêndice - Fig. 1 e 2; Foto 1 a 4).
Desta forma, coligimos aqui os principais dados sobre o Santuário 2:

1. Santuário do Bom Despacho / (IPA.00001143)

Descrição: santuário do Bom Despacho é composto por igreja de planta longitudinal e nave única
flanqueada por duas torres quadrangulares, com sacristia e anexo retangular adossados à direita e capelas
de planta irregular, dedicadas à paixão, adossadas às fachadas posterior N e lateral O. À direita da igreja
tem a capela do Calvário, de planta quadrangular. As torres sineiras apresentam coberturas diferenciadas
em telhados de uma, duas ou três águas e são em coruchéu com cruz de metal. A fachada da igreja é
rebocada e pintada de branco, percorrida por uma cornija saliente, com pilastras toscanas nos cunhais
dominados por pináculos com bola. A fachada principal está voltada para sul, é flanqueada pelas torres
sineiras, rematada por um frontão triangular, com óculo circular, moldurado por elementos vegetalistas e
volutas. As torres são enquadradas por pilastras nos cunhais, dominadas por pináculos e rematadas por
balaustrada em pedra, com gárgulas de canhão nos ângulos. A fachada lateral este possui quatro janelões
retangulares em capialço, apresenta dupla escadaria, de acesso à porta da nave. O corpo da sacristia tem
janelas retangulares. O anexo possui dois arcos de volta perfeita e tem comunicação com as capelas dos
Passos, no primeiro piso e com o edifício do Patronato de Frei Gil. Para além disso, possui uma janela
retangular no segundo piso. A fachada lateral oeste e a posterior norte apenas são visíveis na metade,
devido ao desnível do terreno. A capela dos Passos apresenta um janelão retangular em capialço. O interior
da igreja é rebocado e pintado a branco, com silhar de azulejo industrial, estampilhados na cor azul,
amarelo e branco. É iluminada por seis grandes janelões retangulares. A cobertura é em abóboda de berço,
rebocada e pintada de branco, assente em cornija de pedra. O pavimento é em taburnos de madeira, com
corredores centrais em pedra. O coro-alto está assente em arco abatido, iluminado pelo vitral, com cenas da
vida da Virgem Maria. Tem duas portas laterais e balaustrada em pau-preto. O sub-coro tem dois paneis de
azulejos laterias, com cenas da Virgem. O pavimento é em lajes de granito, vidraças recortadas, ladeado à
esquerda por um nicho protegido com um vidro, com a data gravada de 1717 e alberga ossadas humanas. A
nave do lado do Evangelho tem um retábulo de invocação a Santo António, em talha policroma, ladeado
2

Informação disponível em http://www.monumentos.pt/, consultado no dia 16 de Abril de 2016, pelas 19h.
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pela Imagem da Nossa Senhora do Bom Despacho, resguardada por um oratório em vido, seguido do
púlpito retangular, em pedra. Do lado da Epistola, porta de acesso ao coro-alto e torre, tem mísula em talha
dourada, idênticas à do lado oposto, com a representação da “Apresentação de Jesus no Templo”. O
retábulo-mor é precedido por grade de comunhão, de madeira policroma, disposta em círculo. O retábulo é
de talha dourada e policroma, em planta retangular, de três eixos, com dois registos, separados por um
friso, assente numa base de pedra. No primeiro registo tem imagens de Cristo Ressuscitado e São João
Batista. Ao centro encimado por uma cartela moldurada, com a inscrição, protegendo a gruta formada por
dois penedos com uma pequena estrutura em talha dourada, com decoração de concheados e a imagem da
Nossa Senhora do Bom Despacho. O segundo registo possui duas telas pintadas, representado a
Anunciação e o Casamento da Virgem. A sacristia com pavimento em lajes de granito e teto rebocado e
pintado de branco, possuindo lavado em pedra, com reservatório
Cronologia: No primeiro quartel do século XVII nasceu João da Cruz. Após uma doença grave
envereda pela vida de ermitão, escolhendo o monte Busto o local para viver, fundando o Santuário de
Nossa Senhora do Bom Despacho, em cumprimento de um voto que fizera à Virgem. A 1 de agosto, com o
apoio financeiro do fidalgo Martim Lopes Azevedo, Morgado de Azevedo, João da Cruz, aproveitou o
abrigo entre dois penedos e construi uma capelinha. A 10 agosto de 1644 celebra a primeira missa na
presença da imagem da Nossa Senhora do Bom Despacho. Em 1661 provável falecimento do ermitão João
da Cruz. De 1665 a 1690 o capelão é o Padre Manuel da Cruz. No último quartel do século XVII provável
início da construção do atual Santuário do Bom Despacho. Em 1704/1728 o Arcebispo de Braga terá
contribuído com donativos para as obras do Santuário. Em 1706 na descrição do Couto de Cervães faz
referência à Nossa Senhora do Bom Despacho “a quem deu princípio pelos annos de 1640…”Em 1712
referem-se ao Santuário do Bom Despacho onde “a esta casa e a esta Senhora buscavam os Generais, e
nela faziam suas mulheres novenas pelos bons sucessos de seus maridos, nas armas que governavam
naquela Província”. Em 1740 o Capitão-Mor João de Oliveira e seu irmão António de Oliveira, mandam
construir a torre sineira. Em 1871 uma forte trovoada danificou a cobertura e escadas interiores da torre
este. Em 1887 realizou a angariação de fundos para obras de reparação do santuário. Orçadas em mais de
500 mil réis. Em 1897 colocação, na torre do lado este, de um relógio. Em 1943 organizaram um
movimento de restauração liderado pelo Dr. Cândido Bacelar, para a salvação e recuperação do Santuário
do Bom Despacho, cujo o telhado ameaçava ruir. Em 1986 deliberação municipal com o objetivo de
propor ao IPPC a classificação com IIP. A 15 novembro de 1988 proposta de classificação da Câmara
Municipal de Vila Verde. A 31 de outubro de 1995 proposta de abertura de DR Porto. A 28 julho de 2011
proposta da DRCNorte para classificação como CIP e fixação de ZEP. A 5 de setembro de 2012
publicação do projeto de decisão de classificação do edifício como Monumento de Interesse Público e
fixação da respetiva Zona Especial de Proteção.
Tipo: Arquitetura Religiosa; Período: Medieval-Moderno-Contemporâneo; Meio: Terrestre; Acesso:
Por caminho de pé posto a partir da EM541; Número IPA Antigo: PT010313090024; Categoria: MIP –
Monumento de Interesse Público / ZEP, Portaria n.º 740-EM/2012, DR, 2.º série, n.º 252 de 31 dezembro
2012; Processos: SEM DADOS;
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Localização relativa e afetação das Ocorrências

3.2|Prospecção Arqueológica
Os trabalhos de campo foram realizados no dia 09 de abril e tiveram como principal objectivo a
identificação, registo e salvaguarda de eventuais valências patrimoniais, passiveis de ser afectadas ou já
afectadas, em conformidade com o PEA referente.
Trata-se de terrenos localizados na Área de Exploração a licenciar (proposta) – zona norte – assim como na
definida como zona tampão, a sul, que foi recentemente afectada com terraplanagens tendo vista,
presumivelmente, a reflorestação da área (conforme o Plano de Pedreira afecto);
Na zona norte - Área de Exploração a licenciar (proposta) - para a qual se pretende avançar com novas
frentes de exploração, registamos a acumulação de aterros para construção de uma cortina/barreira de som, a par
da proliferação de vegetação rasteira e eucaliptos, com diversos afloramentos rochosos à superfície.
Promovemos esforços para perscrutar o mais possível as áreas em questão, ainda que o seu acesso se tenha
revelado de difícil execução em algumas zonas, sobretudo pela proliferação de mato arbustivo denso, sobretudo
Tojos e Fetos. Nesta zona, de fraca visibilidade do solo, foi ainda analisada as superfícies dos diversos
afloramentos existentes com o objetivo de identificar alguma marca. No cômputo geral e atendendo à fraca
visibilidade do solo, não foi detetado qualquer vestígio patrimonial de relevo (cf. Apêndices – Foto13 a 18).
Por fim, na área de reflorestação – zona tampão entretanto remexida, localizada a sul, registamos um
intenso revolvimento do solo, sendo a maior parte saibro. Esta zona apresenta uma boa visibilidade uma vez que
se trata de um enorme descampado, sem qualquer vegetação (cf. Apêndices – Foto 7 a 9).
Aqui não foi detectada qualquer evidência ou indício arqueológico que permita inferior que ocorreram
destruições patrimoniais, peso o facto do intenso revolvimento do subsolo.
Está prevista a continuação da regularização da plataforma e reposição do recobrimento natural, com
recurso a espécies próprias da floresta autóctone local de modo a criar de uma zona tampão - cortina arbórea com afastamento superior a 150 metros das habitações e Santuário, reduzindo o impacte visual da pedreira na
paisagem, sobretudo aquele atualmente existente, visível a partir da estrada de acesso ao Santuário (cf.
Apêndices – Foto 3 a 5 e Figura 3 e 4).
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4|Avaliação de Impactes e Medidas de Minimização
4.1|Fase de Exploração
A pesquisa documental não revelou ocorrências arqueológicas passíveis de sofrer impactes diretos,
negativos, em consequência da exploração da pedreira. Ainda assim, é notório o impacte já ocorrido na
paisagem, visível a partir do acesso ao Santuário, na zona tampão, entretanto revolvida. Com efeito, uma vez
no Santuário, a pedreira em causa não é visível uma vez que existe uma barreira de edifícios privados, a cota
superior, bem como uma mancha de arvoredo que criam uma barreira física entre o Santuário e a pedreira (cf.
Apêndice – Foto 3)

Ainda assim, como principal recomendação, prevemos a implementação de medidas de minimização de
carácter geral, nomeadamente, o acompanhamento arqueológico efetivo, continuado e direto, de todas as
ações que impliquem revolvimento ou remoção do solo (desmatação, decapagens do solo até à rocha, escavação
e outras), essencial nas zonas onde subsistem ainda sectores inexplorados ou pouco conhecidos, como é o caso
da Área de Exploração (proposta).

Caso pretendam mobilizar mais aterros na plataforma da zona tampão, já revolvida, consideramos que o
acompanhamento arqueológico possa ser estendido a essa área, ainda que, como vimos, não se tenham
observado quaisquer indícios de destruição de valências patrimoniais potencialmente existentes nessa zona.

Síntese Matricial dos Impactes

No Anexo 1 definem-se, entre outros, os conceitos acima referidos.
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ANEXOS

ANEXO 1 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO. CONCEITOS.
Acompanhamento
(arqueológico)

Consiste na observação, por arqueólogo, das operações que impliquem a remoção e o revolvimento de solo
(desmatação e decapagens superficiais em acções de preparação ou regularização do terreno) e a escavação no solo e
subsolo relacionadas com a implantação de estaleiros e de áreas de depósito, a exploração áreas de empréstimo, a
construção da rodovia, nós, ligações, restituições de caminhos, caminhos paralelos e passagens hidráulicas. Os
resultados deste acompanhamento podem determinar a adopção de medidas de minimização específicas (registo,
sondagens, escavações arqueológicas, etc). Os achados móveis efectuados no decurso desta medida deverão ser
colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do património cultural.

Conservação

As ocorrências imóveis identificadas no decurso deste estudo ou que sejam reconhecidas durante o acompanhamento
da obra devem, tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas, no caso de se situarem
na área afectada pela obra. Em termos operacionais, e no decurso da obra, esta medida pode concretizar-se com a
delimitação e sinalização de áreas de protecção às ocorrências que se que se situem fora da área de construção.

Sondagens arqueológicas

Esta medida refere-se à realização de sondagens e/ ou escavações arqueológicas ou outros estudos (históricos,
etnológicos, etc), destinadas a obter informação que permita determinar o estado de conservação, a funcionalidade e o
interesse científico dos sítios e monumentos em causa. Os resultados dessas pesquisas aconselharão, ou não, a
valorização dos respectivos sítios e a publicação dos resultados sob a forma de monografia devidamente ilustrada.
Deverão ser executadas sondagens quando se verificar uma coincidência entre a localização de uma unidade de
projecto e uma mancha de dispersão de vestígios arqueológicos.

Prospecção (arqueológica)

As áreas funcionais da obra (estaleiros, depósitos de terras, áreas de empréstimo, outras áreas) deverão ser
prospectadas, antes do início da obra, no caso de se situarem fora das zonas prospectadas no decurso deste EIA.

Registo (documental)

Esta acção consiste na representação gráfica e fotográfica e na elaboração de memória descritiva das ocorrências de
interesse patrimonial que possam ser destruídas em consequência da execução do projecto ou sofrer danos
decorrentes da proximidade em relação à frente obra.

Sinalização

Nas proximidades da frente obra deverão ser delimitadas com fita sinalizadora todas as ocorrências de interesse
patrimonial, passíveis de afectação, mesmo que indirecta, na fase de construção (nomeadamente devido à circulação
de máquinas, à instalação de áreas de depósito ou outras). Pretende-se, desta forma, minorar ou evitar danos
involuntários e garantir a conservação dessas ocorrências.

Valorização

A valorização patrimonial abrange um conjunto de medidas relacionadas com o estudo, a fruição pública (turísticodidáctica) e a conservação activa, in situ, das ocorrências de maior interesse patrimonial.
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ANEXO 2 - Ofícios da DRCN e PEA (CCDR)
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Apêndices
Listagem de Fotografias

Foto 1 – Vista geral do Santuário Bom Despacho (W/E).

Foto 2 – Inscrição na Torre – 1740 ano de construção da torre sineira.
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Foto 3 – Vista geral (E/W).

Foto 4 – Vista parcial da zona tampão (S/N).
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Foto 5 – Vista parcial da zona tampão (S/N).

Foto 6 – Plataforma superior, zona tampão (S/N).
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Foto 7 – Plataforma inferior, zona tampão (NO/SE).

Foto 8 – Plataforma inferior, zona tampão (NO/SE).
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Foto 9 – Plataforma inferior, zona tampão (NO/SE).

Foto 10 – Vista geral da pedreira (E/W).
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Foto 11 – Vista parcial da zona de exploração (S/N).

Foto 12 – Vista parcial da zona de exploração (E/W).
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Foto 13 – Vista parcial da zona de exploração (S/N).

Foto 14 – Vista parcial da zona de exploração (N/S).

22

Foto 15 – Vista parcial da zona de exploração – cortina som (E/W).

Foto 16 – Vista parcial da zona de exploração (N/S).
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Foto 17 – Vista parcial da zona de exploração (E/W).

Foto 18 – Vista parcial da zona de exploração (SE/NW).
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Apêndices
Ilustrações

25

Ficha de Sítio/Trabalho Arqueológico
(para acompanhar o relatório)
Sítio Arqueológico
Designação

Avaliação de Impacte Ambiental - pedreira granito ornamental n.º 4837 - Ilhô
Distrito

Braga

Freguesia

Concelho

Cervães

Lugar

C.M.P. 1:25.000 folha n.º

Altitude (m)

08º 32’ 14” O

Coordenada X
Tipo de sítio *

55

Vila Verde
Ilhô

210m

Coordenada Y

41º 36’ 01” N

Indeterminado

Período cronológico *

Contemporâneo

Descrição do sítio (15 linhas)

A área definida para a unidade sobredita localiza-se a cerca de 1 Km para NO do centro
da povoação de Cervães e a SO da localidade de Vila Verde, junto à linha que delimita
este concelho, com o de Barcelos, distrito de Braga. O projeto corresponde à ampliação
da área da pedreira para uma área a licenciar de 144.748,73 m², sendo que a proposta
para a área de exploração é de 89.581,98 m².

Bibliografia
ABREU, Leonídio de (1963) - “História, Arte e Paisagens do Distrito de Braga: 1 Concelho de Vila Verde”, Junta Distrital de Braga.
ARAÚJO, António de (1977) - “História, Arte e Paisagens do Distrito de Braga: 1 Concelho de Vila Verde”, Junta Distrital de Braga.
AZEVEDO, Correia de (1958) - "Cervães e o Bom Despacho: elementos para a história civil e religiosa da região ", Braga.
BETTENCOURT, Ana M. S. (2000) - "O Povoado de S. Julião, Vila Verde, Norte de Portugal, nos finais da Idade do bronze e na transição para a Idade do ferro", Universidade do Minho.
RENATA, Sílvia; PERDIGÂO, Paula “Estudo de Impacte Ambiental da Pedreira de Ilhô” (2005) GeoArque, consultores na área do Património Cultural, Lda. (Policopiado)

Base de Dados de Referência:
www.monumentos.pt
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt

Proprietários

A.S.A – Pedreiras Lda

Classificação *

Zona especial de proteção (ZEP)

Decreto
Estado de conservação *
Ameaças *

Bom

Construção civil

Uso do solo *

urbano

Protecção/Vigilância *

Não tem

* Preencher de acordo com a lista do Thesaurus do ENDOVÉLICO. Essa lista poderá ser consultada em: www.igespar.pt
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Acessos

Estrada Municipal 541, ao Km 4,4 no troço entre Cervães e a Igreja Nova. Esta estrada
confina com o limite poente da pedreira.

Descrição do Espólio

Não foi identificado qualquer espólio arqueológico.

Local de depósito
Trabalho Arqueológico Anual
Arqueólogo responsável
Tipo de trabalho *
Datas: de início

Sara Alexandra Mendes Peixoto

Prospecção

09 abril 2016

de fim

19 abril 2016

duração (em dias)

8

Projecto de Investigação
Objectivos (10 linhas)
Os trabalhos arqueológicos realizados no âmbito da Avaliação de Impacte Ambiental - Avaliação do Descritor Património Arqueológico,
Arquitectónico e Etnológico (Estudo de Impacte Ambiental em elaboração) correspondem a ações preventivas de avaliação prévia do
património cultural passível de sofrer impactes negativos, decorrentes da exploração de pedra, na área que se pretende licenciar. Tem
como primordial finalidade a deteção de vestígios arqueológicos e/ou patrimoniais que possam vir a ser afetados em Fase de
Exploração da pedreira, mas também na Fase de Recuperação, prevista no Plano da Pedreira, bem como a caracterização científica e
patrimonial da área direta ou indiretamente associada, para além de, se necessário, definir ou recomendar medidas de minimização e
salvaguarda de eventuais impactes negativos sobre o património cultural na área que se pretende licenciar.

Resultados (15 linhas)

Concluída a intervenção foram atingidos os objetivos propostos. A pesquisa documental
não revelou ocorrências arqueológicas passíveis de sofrer impactes diretos, negativos,
em consequência da exploração da pedreira. Como principal recomendação, prevemos a
implementação de medidas de minimização de carácter geral, nomeadamente, o
acompanhamento arqueológico efetivo, continuado e direto, de todas as ações que
impliquem revolvimento ou remoção do solo (desmatação, decapagens do solo até à
rocha, escavação e outras), essencial nas zonas onde subsistem ainda sectores
inexplorados.

* Preencher de acordo com a lista do Thesaurus do ENDOVÉLICO. Essa lista poderá ser consultada em: www.igespar.pt
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