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1. INTRODUÇÃO
Na sequência do parecer da CA elaborada no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, a autoridade de AIA
deste procedimento (CCDRA) solicitou, através da Informação NºI01369-201905-INF-AMB do Proc. Nº
21.01.00002.2017, datada de 29/05/2019, a clarificação de questões pela reformulação/modificação do projeto
ou medidas adicionais de minimização, em conformidade com as disposições do Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º
152-B/2017, de 11 de dezembro, e dar cumprimento ao disposto no 3.3.5 do Capítulo V, do anexo à Resolução
do Conselho de Ministros nº 102/2007, de 24 de Maio de 2007, e subsequentes alterações, porquanto, não
poderá promover-se a alteração do uso do armazém agrícola para parte do hotel rural proposto.
O presente documento constitui, assim, um Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental do Projeto do
Empreendimento de Turismo em Espaço Rural (TER) – Quinta da Rocha, Mexilhoeira Grande, Portimão, em
Fase de Estudo Prévio, onde se apresentam todos os esclarecimentos e elementos adicionais solicitados, dando
resposta às questões levantadas no referido parecer, nomeadamente nos pontos nºs 3.2; 3.3; 4.3; 4.4; 4.9 e 6.
Em anexo, apresentam-se os elementos gráficos, bem como outros documentos que suportam e complementam
as considerações técnicas constantes do presente documento.

2. ELEMENTOS ADICIONAIS
As questões levantadas são transcritas para o presente documento, seguindo-se o respetivo esclarecimento.
3.2. Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial



No que se refere à edificação em solo rústico, o pretendido tem enquadramento no artigo
56.º-E do Regulamento do PDM de Portimão, uma vez que o desenvolvimento das tipologias
de TER pretendidas se faz com a reconstrução do edificado existente, sem ampliação, no
pressuposto que o projeto a desenvolver respeitará os requisitos elencados no referido
artigo.
Contudo, chama-se a atenção para o facto de os prédios identificados pelos artigos
matriciais 3260 (armazém inserido no “assento de lavoura” que o projeto converte para hotel
rural) e 3261 se encontrarem registados como “armazém e atividade industrial”, pelo que
importará avaliar a possibilidade de alteração de uso, tendo presente o estipulado nos
termos do ponto 3.3.5 do PROT Algarve “(...) podem (…) ser genericamente permitidas obras
de recuperação (…) de construções existentes (…), independentemente do uso anterior
[com exceção dos apoios e armazéns agrícolas]”.
Neste sentido, face à obrigação de cumprimento do ponto 3.3.5 do PROT Algarve, considerase a necessidade de modificação do projeto, porquanto não poderá promover-se a alteração
de uso do armazém agrícola para parte do Hotel Rural proposto.
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O PROTAL determina a impossibilidade de conversão de uso dos “apoios e armazéns agrícolas”. Além desta
diposição não ter sido transposta para o PDM de Portimão, o armazém inscrito na matriz como artigo 3260 não
se encontra inserido em “assento de lavoura”, porquanto, não serve de apoio a qualquer atividade agricola,
desde logo porque a mesma inexiste na Quinta da Rocha. O armazém em apreço, encontra-se inscrito na matriz
com o uso de “Armazéns e Atividade Industrial”, tendo a natureza de prédio urbano e não de prédio rústico. Sem
prejuízo do exposto, face a esta interpretação por parte das autoridades – CA (Comissão de Avaliação),
acolheremos a impossibilidade da alteração do uso do artigo 3260, concretamente, da sua conversão em zona
de restaurante e serviços de apoio do Hotel Rural.
Assim, em resposta ao parecer da Comissão de Acompanhamento do Estudo de Impacte Ambiental propõe-se
uma alteração à configuração do Hotel, passando este a estar concentrado no artigo U3273, como se pode
observar no Anexo 1.
Dessa forma, a proposta de alteração da construção existente mantém as mesmas doze unidades de
alojamento, com um total de 24 camas com acesso exterior e interior, zona da recepção, zonas de salas, bar e
restaurante e os espaços destinados a serviços na área a norte com acesso directo pelo exterior.
O Hotel manterá a categoria de Hotel Rural de cinco estrelas, assegurando, dessa forma, um posicionamento
elevado no mercado nacional e internacional. Entende-se ser importante esta classificação como forma de, num
contexto de produto atípico na Região, dar segurança ao consumidor a nível da qualidade de produto e serviço
que poderá esperar durante a estadia.
O prédio inscrito no artigo 3260 irá manter-se assim como armazém, de apoio às atividades turísticas a
desenvolver no contexto do empreendimento de Turismo em Espaço Rural da Quinta da Rocha.
Em anexo, são apresentadas a memória descritiva de arquitetura, com a atualização do programa para o
Turismo Rural da Quinta da Rocha, o quadro de áreas e a planta do Hotel Rural atualizadas (Cfr. Anexo 1).

3.3. Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública



Não há afetação de novas áreas que já não estejam comprometidas por vias e caminhos
existentes, considera-se que a realização das infraestruturas propostas não implica ações
interditas em REN. No entanto, alerta-se para que não é permitida a construção de novas
fossas estanques em áreas afetas à REN na tipologia em presença (Sapal) conforme
previsto na solução A da rede de drenagem de águas residuais e RSU.
Refira-se ainda que relativamente aos logradouros permanece a dúvida, não só sobre o
critério de delimitação destas áreas, mas também sobre todo o tipo de intervenções
previstas e que todas as utilizações não agrícolas de solos inseridos em Reserva Agrícola
Nacional (RAN), carecem de parecer prévio, obrigatório e vinculativo da Entidade Regional
da RAN (ER-RAN).
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Na sequência de contactos com a CCDRA, APA e ICNF, parece ser uma solução consensual que, atendendo à
localização no projeto de zonas de habitats e/ou espécies protegidas, mormente as Casas de Campo 4-Praia, 5Maçarico, 7-Noitibó, 8-Abelharuco, e 9-Garajau, bem como da sua inserção em áreas de REN e de RAN, se
proponha, como solução de drenagem de águas residuais, o reaproveitamento das fossas existentes, cuja
localização foi apresentada no EIA. Seja com a execução de uma vala de evapotranspiração, seja através de
fossa estanque com trasfega de efluentes, sempre no pressuposto, reitera-se, do reaproveitamento das áreas
das fossas existentes. As vantagens da presente solução é que não ocupa novas áreas, reaproveitando as préexistências.
As duas soluções deverão ser equacionadas em fase de projeto de execução e devidamente justificada em
RECAPE a soluções adotada.
A única exceção será o Hotel Rural para o qual será desenvolvida a solução de ligação à infraestrutura pública a
partir na EN125, pela estrada e caminhos existentes, com a colocação de uma estação elevatória no armazém,
prédio inscrito no artigo 3260 que irá manter-se com essa função.
Saliente-se o acima referido, que este estudo decorre em fase de estudo prévio, pelo que, em fase de RECAPE,
as autoridades administrativas poderão indicar mais pormenores relativos à solução de tratamento de águas
residuais.
4.3. Recursos Hídricos



Relativamente à Drenagem e Tratamento de Águas Residuais cuja solução preconizada pelo
EIA é a de construir fossas estanques para cada casa, com trasfega das águas residuais, a
cada 7 dias (por limpa fossas), para uma ETAR compacta a construir na zona do Hotel Rural
e, tendo presente a escala do empreendimento, as necessidades logísticas e os meios
operacionais de exploração, a possibilidade de, para a totalidade das casas, poderem ser
construídos sistemas autónomos de tratamento de baixa tecnologia, sem necessidade de
trasfega dos efluentes, deverá ser apresentado uma solução referente ao tratamento e
drenagem de águas residuais, onde estas questões sejam desenvolvidas de forma
conclusiva.

Relativamente a este assunto, na sequência de contactos com a CCDRA, APA e ICNF, foi ajustada uma
proposta de drenagem de águas residuais que consiste em manter a solução existente, em todas as casas de
campo, do ponto de vista de autonomia do sistema, recorrendo às fossas existentes.
Para o Hotel propõe-se a ligação à infraestrutura pública a partir na EN125, pela estrada e caminhos existentes,
com a colocação de uma estação elevatória no armazém, prédio inscrito no artigo 3260 que irá manter-se com
essa função.
Atendendo à topografia do local, será necessária uma estação elevatória para fazer a elevação para ligação à
infraestrutura pública.
Em anexo, é apresentada a planta da rede de águas residuais com as soluções apresentadas (Cfr. Anexo 2).
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4.3. Recursos Hídricos



Igualmente, não são desenvolvidas no EIA, com o grau de detalhe exigível, a proposta de
reaproveitamento das águas residuais da ETAR para a rega (através das condutas do
sistema de rega existentes), e para o uso doméstico ao nível do seu aproveitamento para os
autoclismos.

Como referido na questão anterior, a solução Drenagem e Tratamento de Águas Residuais assenta na presença
de uma Estação Elevatória para o Hotel, e de reaproveitamento das fossas existentes para a tipologia Casas de
Campo do TER. Assim, deixa de existir a solução de ETAR e de reaproveitamento de águas residuais para a
rega e para o uso domésticos ao nível do seu aproveitamento para os autoclismos.
4.3. Recursos Hídricos



As propostas de novas construções/reconstruções em zonas de risco, ou em áreas em que
é expectável a exposição de pessoas e bens face aos riscos de erosão, galgamento e
inundação, são de afastar o mais possível nas zonas inundáveis, pois aumentam os
impactos das situações de risco sobre pessoas e bens, exigindo no futuro outro tipo de
recursos e soluções que se vai a tempo de evitar não permitindo a construção.



O projeto para a Quinta da Rocha deve corrigir a delimitação das zonas inundáveis no longo
prazo tendo em conta a subida do nível do mar de 1,4 m e 1,9 m (com referência ao ano
2000), tendo em conta a sugestão da participação pública e subsequentes esclarecimentos
prestados pela APA, I.P., sendo de equacionar retirar a ocupação humana permanente das
cotas acima do nível do mar estimado para o longo prazo.

Como recomendado pela CA, procedeu-se à correção da delimitação das zonas inundáveis a longo prazo, tendo
em conta a subida do nível do mar de 1,14 e 1,9 m.
Os resultados indicam que apenas a Casa da Horta poderá ser abrangida pelas zonas inundáveis, nos novos
cenários ensaiados, no horizonte temporal (2100). O estudo completo é apresentado em anexo (Cfr. Anexo 3).
Deste modo, considerando que a subida do nível de mar ocorrerá a longo prazo, até à verificação dessa
previsão e da ocorrência efetiva dos riscos inerentes à mesma, a casa poderá ser usada e fazer parte integrante
do projeto em total segurança, devendo cessar a sua exploração quando e a partir do momento em que se
verificar que o uso coloca em causa pessoas e bens.
Face a esta situação, e ao facto da ocupação prevista nesta Casa de Campo de tipologia T1 ser temporária, pois
trata-se de um Empreendimento de Turismo em Espaço Rural (TER), propõem-se as seguintes medidas para
prevenir ou minimizar os efeitos negativos do risco de ocorrência de acidentes graves ou catástrofes:


O projeto de arquitetura considerará, para este cenário, pequenas áreas de evacuação nas coberturas, para
proteção dos utentes. Reitera-se tratar-se de tipologia T1 com ocupação máxima de 2 utentes, o que facilita
de sobremaneira a respetiva evacuação em caso de acidente ou catástrofe;
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A Casa da Horta terá ocupação apenas durante os períodos de menor risco de inundação (primavera, verão
e outono), de modo a não estar ocupada no inverno quando há maior probabilidade de subida do nível do
mar devido a tempestades, podendo tal limitação ficar inscrita no título de utilização turística;



A ocupação da Casa da Horta a verificar-se durante o inverno, ficará condicionada à análise prévia dos
períodos/datas de marés vivas, com facilidade de identificação com informação disponível, nomeadamente
pelo IH;



Recomendação de serem feitos estudos de 5 em 5 anos de modo a aferir as cotas de subida do nível do
mar, a reavaliar a subida do nível do mar a longo prazo tendo por base um histórico atual;



Reforço dos sistemas de alerta (sinalética, simulacros, etc).

É nosso entendimento que as medidas preconizadas são suscetíveis de mitigar o risco de acidentes graves ou
catástrofes, contudo, fica a proponente disponível para acolher o parecer da autoridade de AIA a respeito da
ocupação da Casa da Horta.
4.4. Biodiversidade



Relativamente à Biodiversidade, considerando que o projeto consiste na recuperação de
edificado existente, mantendo os caminhos e vias de acesso existentes sem afetação de
novas áreas, consistindo num empreendimento de baixa densidade, verificando-se
efetivamente que apresenta princípios de conciliação com o usufruto de valores naturais em
presença, considera-se de dar cumprimento às seguintes condições:



Redução das áreas dos logradouros ao mínimo indispensável nas casas 4,5,7, 8 e 9, de
forma a não afetar os habitats e espécies em causa, devendo os mesmos ser alvo de
caracterização, em fase de projeto de execução, tanto nas casas indicadas como nas
restantes, devendo os mesmos utilizar pavimentos permeáveis e espécies de flora locais.



Identificação das áreas a afetar para estacionamento.



Cumprimento das medidas de minimização indicadas no ponto 4.4.



Apresentação de plano de monitorização e gestão de habitats e espécies de acordo com o
indicado no ponto 4.4



Apresentação de relatórios anuais de monitorização.

Como resposta à questão da Biodiversidade procedeu-se à retificação das áreas dos logradouros, nas casas 4,
5, 7, 8 e 9, cuja cartografia é apresentada em anexo (Cfr. Anexo 4), mantendo-se as áreas com habitats ou
espécies protegidas fora desses limites.
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Estão ainda identificadas, em planta (Cfr. Anexo 4), as áreas a afetar para estacionamento, que prevê um
veículo por casa, o qual estacionará na via de acesso à mesma, sem que o estacionamento tenha obra própria
uma vez que o acesso já existe. Em anexo, é apresentado um plano de monitorização e gestão de habitats e
espécies, onde estão definidas as medidas de gestão e de minimização, bem como o plano de monitorização,
com a indicação para apresentação de relatórios anuais (Cfr. Anexo 5).
Seguidamente é apresentado para cada casa a ocupação e área de logradouro:



Casa 4 – Casa da Praia

Foi reduzida a área de logradouro para 2000 m2, cingindo-se às cotas mais baixas e áreas imediatamente
adjacentes à casa. Não afetando áreas de Thymus camphoratus, nem de nenhum outro habitat classificado.
Na área adjacente à casa, é proposta a plantação de árvores de fruto e a colocação de uma pequena horta de
espécies aromáticas.
Dada a proximidade da estrada à casa é proposto o estacionamento no seu exterior. Dentro do logradouro o
acesso será pedonal, num pavimento permeável, o saibro.



Casa 5 – Casa do Maçarico

Foi reduzida a área de logradouro para 2300 m2, não afetando áreas de potencial ocorrência de Linaria
algarviana, nem de nenhum habitat classificado.
Na área adjacente à casa é proposta a plantação de 4 árvores autóctones, propõe-se ainda uma pequena horta
com espécies aromáticas.
O estacionamento será adjacente ao caminho existente, e dentro do logradouro o acesso será pedonal, num
pavimento permeável, o saibro.



Casa 7 – Casa do Noitibó

Localiza-se numa área com a presença de Matos termomediterrânicos pré-desérticos – 5330, que se concretiza
pela presença da associação Asparago albi-Rhamnetum oleoides. Foi reduzida a área de logradouro para 2550
m2, com a manutenção da vegetação existente, permitindo apenas o acesso à casa pelo caminho também
existente. A implementação do projeto não prevê qualquer afetação da vegetação associada ao habitat 5330, a
qual constitui uma mais-valia para o projeto, uma vez que garante um excelente enquadramento paisagístico.
Na área junto à entrada do lote é posposta a plantação de um pomar. O estacionamento, de uma viatura, será
no caminho existente, e dentro do logradouro o acesso será pedonal, num pavimento permeável, o saibro.



Casa 8 – Casa do Abelharuco

Localiza-se numa área com a presença de Matos termomediterrânicos pré-desérticos – 5330, propondo-se a
manutenção da vegetação existente. A implementação do projeto não prevê qualquer afetação da vegetação

Estudo Impacte Ambiental – Relatório Síntese (VOLUME VI) Reformulação/modificação do projeto ou medidas adicionais de
minimização
8
PROJETO DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER) – QUINTA DA ROCHA
Setembro 2019

associada ao habitat 5330, a qual constitui uma mais-valia para o projeto, uma vez que garante um excelente
enquadramento paisagístico.
Foi reduzida a área de logradouro para 1000 m2, com a manutenção da vegetação existente, permitindo apenas
o acesso à casa pelo caminho também existente.
O estacionamento, de uma viatura, será no caminho existente, e dentro do logradouro o acesso será pedonal,
num pavimento permeável, o saibro.



Casa 9 - Casa do Garajau

Localiza-se numa área com potencial ocorrência de Linaria algarviana. Propõe-se a manutenção da vegetação
existente. Foi reduzida a área de logradouro para 2870 m2, permitindo apenas o acesso à casa pelo caminho
também existente.
A poente, no limite junto à estrada, é proposta a plantação de árvores de fruto.
O estacionamento de uma viatura, será feito no caminho existente e dentro do logradouro o acesso será
pedonal, num pavimento permeável, o saibro.
O referido parecer afirma ainda: “Considera-se ainda que o plano de monitorização terá também de ser
aprofundado, prevendo o acompanhamento das medidas indicadas acima, devendo incluir a elaboração
de relatórios anuais do estado de conservação das espécies e habitats e das atividades desenvolvidas
no sentido da gestão e conservação da natureza e da biodiversidade, incluindo as referentes às ações de
sensibilização ambiental.”
Em anexo, é apresentado o Plano de Monitorização revisto (Cfr. Anexo 5).

4.9. Património



O Relatório Final dos Trabalhos Arqueológicos de prospeção deverá ser devidamente
assinado pelo arqueólogo responsável e em conformidade com o disposto no Regulamento
de Trabalhos Arqueológicos incluído no Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro.



Deverá ser retificada a Carta Arqueológica da área do Empreendimento com inclusão da
área arqueológica do sítio da Cruzinha (D) segundo Freitas & Soares, 2008, retificação da
localização do sítio com cetáreas da Quinta da Rocha/Vau (A/I), retificação da localização do
sítio de Lameira (B/2).



Deverão ser retificadas as conclusões constantes no Relatório de Síntese, vol. I, parte 2, pp.
47-54, que contrariam as Medidas preconizadas nas pp. 75 ss., dado poderem verificar-se
impactes negativos em alguma das ocorrências referenciadas, sendo necessário
implementar medidas de mitigação na fase de construção resultantes de movimentos e
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remoções de terras, escavações e abertura de caboucos, valas de fundação, ligações às
redes públicas, estaleiros e áreas de empréstimo, que implicam a realização de trabalhos
arqueológicos: escavações preventivas no caso de alargamento/requalificação de acessos
no sítio da Cruzinha e acompanhamento arqueológico das obras que afetem o solo/subsolo
nos restantes sítios referenciados.

Em anexo é apresentado o descritor do Património revisto de acordo com as recomendações, incluindo a área
arqueológica e a retificação do sítio referido (Cfr. Anexo 6).
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3. ANEXOS


Anexo 1 – Memória descritiva de arquitetura, com a atualização do programa para o Turismo Rural da
Quinta da Rocha, o quadro de áreas e a planta do Hotel Rural atualizada



Anexo 2 – Planta da Rede de Águas Residuais



Anexo 3 – Zonas de potencial inundação - Nota Técnica



Anexo 4 – Cartografia com os logradouros das casas 4, 5, 7, 8 e 9



Anexo 5 – Medidas de minimização (revistas)
Plano de Gestão de habitats (revisto)
Plano de monitorização (revisto)



Anexo 6 – Relatório de Arqueologia
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ANEXO 1
Hotel Rural - Memória Descritiva, com a atualização do programa para o Turismo
Rural da Quinta da Rocha, Quadro de áreas e Planta
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ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA

RESPOSTA À PROPOSTA DE
PARECER DA CA.
JULHO 2019

MENOS É MAIS

OBRAS DE
RECONSTRUÇÃO E
ALTERAÇÃO DE
CONSTRUÇÕES
PARA INSTALAÇÃO
DE
EMPREENDIMENTO
DE TURISMO EM
ESPAÇO RURAL
QUINTA DA ROCHA
PORTIMÃO

Pedido de Informação Prévia
Turismo em Espaço Rural
Quinta da Rocha Portimão

Obras de Reconstrução e Alteração de Construções Existentes para Empreendimento de
Turismo em Espaço Rural | Quinta Da Rocha | Mexilhoeira Grande | Portimão | Faro

WATER VIEW, S.A. com sede social sita no Largo Duque Cadaval, n.º 17, 1.º J, 1200-160 Lisboa,
registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e pessoa
coletiva 511124244, aqui representada por Maria João C. Rodrigues, Advogada, portadora da cédula
profissional 49033c, portadora do cartão de cidadão com o número de identificação civil 12557354 5zy2,
válido até 30.05.2021, contribuinte número 227.467.108, residente na Rua Furnas, nº 115, cave, 1500 –
298 Lisboa, vem pelo presente, dar resposta às questões enunciadas no Vosso Parecer da CA.

Uma vez que o PROTAL determina a não possibilidade de conversão de uso dos “apoios e armazéns
agrícolas” e não obstante o armazém inscrito no artigo 3260 não se encontrar inserido em “assento de
lavoura” mas, outrossim, inscrito na matriz com a finalidade de “Armazéns e Atividade Industrial”
deparámo-nos com a impossibilidade da sua conversão em zona de restaurante e serviços de apoio do
Hotel Rural.
Assim, em resposta ao parecer da Comissão de Acompanhamento do Estudo de Impacte Ambiental
propõe-se uma alteração à configuração do Hotel, passando este a estar concentrado no artigo U3273.
Dessa forma, a proposta de alteração da construção existente mantém as mesmas doze unidades de
alojamento, com um total de 24 camas com acesso exterior e interior, zona da recepção, zonas de
salas, bar e restaurante e os espaços destinados a serviços na área a norte com acesso directo pelo
exterior.
O Hotel manterá a categoria de Hotel Rural de cinco estrelas, assegurando, dessa forma, um
posicionamento elevado no mercado nacional e internacional. Entende-se ser importante esta
classificação como forma de, num contexto de produto algo atípico na Região, dar segurança ao
consumidor a nível da qualidade de produto e serviço que poderá esperar durante a estadia.
O prédio inscrito no artigo 3260 irá manter-se como armazém, com a função de armazenagem de
equipamento de apoio à atividade turística, como a guarda de equipamento de transporte (buggies,
bicicletas, etc.), equipamento de estada (mesas, cadeiras, espreguiçadeiras, etc.), entre outros.
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PROGRAMA
I - Hotel Rural
Total de Área de construção: 830,50 m²
Número de Unidades de Alojamento: 10 quartos duplos (dos quais 1 acessível a m.c.) + 2 suites
Número de Camas: 24 Fixas
Serviços: Alojamento e Restauração
Classificação pretendida: 5 estrelas
II - Casas de Campo
Casa da Ria - tipologia T3 com 173,87 m²
Casa da Rocha - tipologias T6 com 596,61 m²
Casa da Horta - tipologia T1 com 103,00 m²
Casa da Praia - tipologia T2 com 250,24 m²
Casa do Maçarico - tipologia T2 com 208,83 m²
Casa do Noitibó - tipologia T1 com 142,95 m²
Casa do Abelharuco - tipologia T1 com 124,00 m²
Casa do Garajau - tipologia T1 com 60,00 m²
Casa da Cruzinha - tipologia T3 com 249,00 m²
Total de Área de construção: 1.908,50 m²
Número de Unidades de Alojamento: 9 moradias
Número de Camas: 40 Fixas
Usos: Alojamento
Classificação pretendida: não aplicável dado tratar-se de Casa de Campo
III - Equipamentos de apoio em edifícios existentes e complementares à actividade
Apoio Agrícola - Espaço para armazenagem e apoio à exploração agrícola a desenvolver na quinta
com 141,00 m².
Total de Área de construção: 141 m²
Usos: Apoio agrícola
Apoio à actividade - Espaço para armazenagem de equipamento de apoio à atividade turística a
desenvolver na quinta com 358,00 m².
Total de Área de construção: 358 m²
Usos: Armazéns e Atividade Industrial

Porto, Julho de 2019
Digitally signed by FRANCISCO

FRANCISCO CASTELLO
CASTELLO BRANCO VIEIRA DE
BRANCO VIEIRA DE CAMPOS CAMPOS

Date: 2019.07.24 16:40:08 +01'00'
_____________________________________

Francisco Vieira de Campos, arquitecto
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ÁREA TOTAL DO TERRENO: 199,168 h a
COORDENADAS NO
SISTEMA
HAYFORD-GAAUSS
DATUM 73

ARTIGO

1 CASA DA RIA

-42.794,61 -280.028,46

U3269

173,87

173,87

1,00

2,90 CASA CAMPO

N/A

3

6

2 CASA DA ROCHA

-41.935,81 -281.524,92

U3274

294,00

596,61

1,00

4,40 CASA CAMPO

N/A

6

12

U3263

231,00

U3265

71,61

NOME

ÁREA DE
IMPLANTAÇÃO
EXISTENTE /
PROPOSTA (m²)

ÁREA TOTAL
ALTURA DA
DE
NÚMERO DE
FACHADA
CONSTRUÇÃO PISOS (un)
(m)
(m²)

TIPOLOGIA

Nº
Nº
CATEGORIA QUARTOS CAMAS
(un)
(un)

2,70
3,20

3 CASA DA HORTA

-41.850,25 -281.195,47

U3270

103,00

103,00

1,00

2,70 CASA CAMPO

N/A

1

2

4 CASA DA PRAIA

-42.539,63 -281.340,00

U3268

95,00

250,24

1,00

2,50 CASA CAMPO

N/A

2

4

U3267

155,24

U3261

138,00

N/A

2

4

5*

12

24

N/A

0

0

N/A

1

2

4,20 CASA CAMPO

N/A

1

2

1

2

3

6

32

64

5 CASA DO MAÇARICO

6 HOTEL NATURA
ARMAZÉM DE APOIO À
6a
ATIVIDADE TURÍSTICA
7 CASA DO NOITIBÓ

-42.382,08 -280.933,85

-41.834,52 -280.514,23

-42.249,49 -280.579,98

2,50
208,83

1,00

2,90 CASA CAMPO

U3264

70,83

U3273

830,50

830,50

1,00

3,10
3,50 HOTEL RURAL

U3260

358,00

358,00

1,00

5,30

U3258

70,02

142,95

1,00

5,00 CASA CAMPO

U3271

72,93

U3266

124,00

APOIO

5,00

8 CASA DO ABELHARUDO

-41.920,95 -280.029,78

9 CASA DO GARAJAU

-41.896,44 -281.053,43

U3259

60,00

60,00

1,00

3,80 CASA CAMPO

N/A

10 CASA DA CRUZINHA

-42.129,68 -280.312,36

U3262

100,60

249,00

1,00

3,20 CASA CAMPO

N/A

U3272

148,40

U3275

141,00

141,00

3.238,00

3.238,00

11 ARMAZÉM DE APOIO À
ATIVIDADE AGRÍCOLA
TOTAL

124,00

1,00

3,20

-41.887,16 -281.173,71
1,00

4,00

APOIO
AGRÍCOLA

N/A
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ANEXO 2
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OUTRAS PAISAGENS, Lda.

Colaboração no Estudo de Impacte
Ambiental do Empreendimento da
Quinta da Rocha, em Alvor
Zonas de potencial inundação
Nota Técnica

De:
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ANEXO: Resumo da informação recebida, relativamente aos aspetos das zonas inundáveis /
alterações climáticas
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Foi recebida a informação da CCDR Algarve, Nº I01369‐201905‐INF‐AMB, Proc. Nº
21.01.00002.2017, de 29/05/2019, relativa à AIA do Projeto Empreendimento Turístico em
Espaço Rural (TER) ‐ Quinta da Rocha, Portimão. No que respeita às zonas inundáveis /
alterações climáticas essa informação refere que:
“O projeto para a Quinta da Rocha deve corrigir a delimitação das zonas inundáveis no
longo prazo tendo em conta a subida do nível do mar de 1,4 m e 1,9 m (com referência ao
ano 2000), tendo em conta a sugestão da participação pública e subsequentes
esclarecimentos prestados pela APA, I.P., sendo de equacionar retirar a ocupação humana
permanente das cotas acima do nível do mar estimado para o longo prazo."
No Anexo inclui‐se um resumo dessa informação.

1 Síntese da Resposta
a. Discorda‐se da informação atrás transcrita e mantém‐se que o nível que é proposto no
trabalho que foi realizado, isto é, 2,85 metros acima do nível médio atual, enquadra qualquer
um dos cenários que foram retidos, mesmo além do horizonte do Projecto, e é adequado
para a utilização que se perspetiva. O referido nível está, aliás, em consonância com o
parecer da CCR‐A:
… A cota de cheia determinada para o cenário A (o relevante em termos de norma e
técnico e economicamente aceitável), apresenta‐se na ordem de grandeza da cota que a APA‐
ARH Algarve tem vindo a assumir para áreas em contexto lagunar protegidas da ação direta
do mar. …
b. Considera‐se que o nível proposto está fundamentado no trabalho que foi
desenvolvido, visto que na análise das zonas inundáveis se avaliou a situação de inundação
extrema, sobrepondo o cenário de subida do nível médio com o nível de preia – mar e com a
sobre‐elevação meteorológica recorrendo a informação técnica fidedigna e actualizada,
correctamente tratada.
c. Paralelamente, aponta‐se a existência de dois possíveis lapsos na redacção daquela
informação:
 O nível 1,4 m é utilizado em vez do nível 1,14 m. Este valor tem origem na
participação de Óscar Ferreira, enviada durante a consulta pública. Os valores aí
referidos são 0,4m, 1,14m e 1,9m, tendo sido proposta a adoção de 1,14m e 1,9m, ao
invés de 1,4m e 1,9m que, certamente por lapso, surgem no parágrafo final da
resposta à participação. Este parágrafo foi posteriormente copiado para diversos
locais do relatório, propagando erroneamente o valor 1,4m.
 Em vez de acima deverá ler‐se abaixo na expressão equacionar retirar a ocupação
humana permanente das cotas acima do nível do mar estimado para o longo prazo.
A fundamentação da posição de discordância é seguidamente apresentada, no capítulo
2.
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d. Efetuou‐se a delimitação das zonas inundáveis no longo prazo tendo em conta a
subida do nível do mar de 1,14 m e 1,9 m (com referência ao ano 2000), tendo em conta a
sugestão da participação pública e subsequentes esclarecimentos prestados pela APA, I.P.
Foram retidos os seguintes cenários:
 Cenário A1, correspondente à cota 3,33 (NMM), correspondente à situação de
subida do nível do mar de 1,14 m, nas mesmas condições de tempestade que as do
cenário A, apresentado no EIA.
 Cenário A2, correspondente à cota 4,09 (NMM), correspondente à situação de
subida do nível do mar de 1,9 m nas mesmas condições de tempestade que as do
cenário A, apresentado no EIA.
Apresentam‐se nas Figuras A1 e A2 do Apêndice os mapas de inundação obtidos para a
Quinta da Rocha, onde se localizaram as casas que constituem o empreendimento turístico.
Apresenta‐se no quadro seguinte a lista das casas do empreendimento turístico da Quinta da
Rocha, bem como a cota atual de implantação das edificações existentes. Identificam‐se a vermelho
as situações das casas abrangidas pelas zonas inundáveis nos diferentes cenários e a laranja aquelas
em que não é possível garantir que não serão inundadas.
Quadro 1 ‐ Identificação das casas abrangidas pelas zonas inundáveis
Cota de
implantação
atual
(NMM)

N.º

Nome

1

Casa da Ria

8

2

Casa da Rocha

11

3

Casa da Horta

3 a 2,62

4

Casa da Praia

6e9

5

Casa do
Maçarico

25

6

Hotel Rural

11 a 10

7

Casa do
Noitibó

16

8

Casa do
Abelharuco

14

9

Casa do
Garajau

10 a 9,5

10

Casa da
Cruzinha

15

11

Apoio agrícola

5,5 a 6

Cenário A
cota 2,85m
(NMM)

4

Cenário A1
cota 3,33m
(NMM)

Cenário A2
cota 4,09m
(NMM)

Os resultados indicam que apenas a Casa da Horta poderá ser abrangida pelas zonas
inundáveis, nos novos cenários ensaiados.

2 Fundamentação e Comentários
As apreciações que foram apresentadas suscitam os seguintes comentários,
distribuídos em função das seguintes referências:
 Projecto SIAM
 Projecto IPPC
 Participação Pública

2.1 Com referência ao Projecto SIAM
O Projecto "Climate Change in Portugal. Scenarios, Impacts and Adaptation Measures"
(SIAM) iniciou‐se em meados de 1999. Em Junho de 2002 foi editado, sob a forma de livro, o
relatório final da primeira fase do Projecto. O livro, que envolveu 51 autores, provenientes de
várias instituições e universidades, tem como referência:
 "Climate Change in Portugal. Scenarios, Impacts and Adaptation Measures ‐ SIAM
Project", F. D. Santos, K. Forbes, R. Moita (editors), Gradiva, Lisbon, Portugal, 2002
A segunda fase do Projecto SIAM (SIAM II) iniciou‐se em Janeiro de 2002. O livro
"Alterações Climáticas em Portugal. Cenários, Impactos e Medidas de Adaptação ‐ Projecto
SIAM II", no qual tivemos a oportunidade de participar, no âmbito do estudo de caso do
estuário do Sado, contém os resultados da segunda fase do projecto SIAM (SIAM II), tem
como referência:
 "Alterações Climáticas em Portugal. Cenários, Impactos e Medidas de Adaptação ‐
Projecto SIAM II", F.D. Santos e P. Miranda (editores), Gradiva, Lisboa, 2006
(http://cciam.fc.ul.pt/prj/siam/)
Desconhece‐se a existência de um projeto SIAM 2014.

2.2 Com referência ao Projecto IPPC
Existe a referência IPCC (2014), correspondente ao relatório: ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
2014 Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade. Resumo para Decisores. Contribuição do grupo
de trabalho II para o quinto relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre
alterações climáticas.
O painel intergovernamental sobre alterações climáticas (IPCC) é o corpo das Nações
Unidas para avaliar os aspetos científicos relacionados com as alterações climáticos; envolve
a Organização das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP) e a Organização Meteorológica
Mundial (WMO).
Esse relatório constitui um dos volumes do quinto relatório de avaliação do IPCC e
segue‐se ao relatório: ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 2013 A Base Científica ‐ Perguntas
Frequentes. Contribuição do grupo de trabalho I para o quinto relatório de avaliação do
painel intergovernamental sobre alterações climáticas.
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Ambos foram consultados e serviram de base à seleção do cenário de subida do nível
médio do mar associado às alterações climáticas utilizado no EIA.
Os valores apresentados em IPCC (2013) e IPCC (2014) decorrem da análise de
resultados de modelos que derivam das projeções climáticas combinadas com os modelos
baseados em processos (isto é, modelos determinísticos que simulam processos físicos). Os
resultados apresentados, IPCC (2013), pag. 90, são os seguintes, ver Quadro II:
Quadro II ‐ Alteração prevista na temperatura média da superfície do ar e subida do nível
médio global do mar para meados e final do século XXI em relação ao período de referência 1986 –
2005. (Fonte: IPCC, 2013)
2046 a 2065
2081 a 2100
Alteração da
temperatura
média global da
superfície (°C)
Subida do nível
global médio do
mar (m)

Cenário

Média

Intervalo provável

Média

Intervalo provável

RCP2.6
RCP4.5
RPCP6.0
RCP8.5

1.0
1.4
1.3
2.0

0.4 a 1.6
0.9 a 2.0
0.8 a 1.8
1.4 a 2.6

1.0
1.8
2.2
3.7

0.3 a 1.7
1.1 a 2.6
1.4 a 3.1
2.6 a 4.8

Cenário

Média

Intervalo provável

Média

Intervalo provável

RCP2.6
RCP4.5
RPCP6.0
RCP8.5

0.24
0.26
0.25
0.30

0.17 a 0.32
0.19 a 0.33
0.18 a 0.32
0.22 a 0.38

0.40
0.47
0.48
0.63

0.26 a 0.55
0.32 a 0.63
0.33 a 0.63
0.45 a 0.82

Os resultados apontam para que em 2100, o nível do mar suba em média entre 40
centímetros a 63 centímetros e em 2065 será entre 24 e 30 centímetros. Ainda assim, tal
como pode ler‐se no relatório EIA, considerou‐se também:
“Um estudo, que tem por base a análise de 25 anos de dados de satélite, publicado
recentemente (Fev de 2018) na Proceedings of the National Academy of Sciences conclui que
a taxa anual de subida do nível das águas do mar – cerca de três milímetros por ano –
poderia triplicar, i.e., mais de 10 milímetros por ano até 2100. O estudo determina também
que, caso o ritmo atual se mantenha, os oceanos podem estar, em média, 66 centímetros
mais elevados até ao final do século. A aceleração do processo identificada é impulsionada
em grande parte pelo degelo acelerado da Gronelândia e da Antártida, tem o potencial de
duplicar a subida do nível da água do mar em 2100, em comparação com as projeções que
supõem uma taxa constante, para mais de 66 centímetros, em vez de 33 (Snm).”
Por conseguinte, o valor 0,66 constitui um valor atualizado e devidamente
fundamentado.

2.3 Quanto ao parecer e à participação na consulta pública
Conforme atrás referido, o parecer começa por dizer que:
… A cota de cheia determinada para o cenário A (o relevante em termos de norma e
técnico e economicamente aceitável), apresenta‐se na ordem de grandeza da cota que a APA‐
ARH Algarve tem vindo a assumir para áreas em contexto lagunar protegidas da ação direta
do mar …
A consulta do artigo do Jounal of Marine Science and Engineering, de Carlos Antunes
(março 2019) “Assessment of Sea Level Rise at West Coast of Portugal Mainland and Its
6

Projection for the 21st Century”, permitiu verificar que o valor médio do aumento do nível
médio do mar para 2100 obtido decorre da aplicação de métodos de projeção probabilística
à serie das observações no marégrafo de Cascais, bem como a dados de altimetria obtidos
por satélite.
O estudo referido no EIA, Nerem et al. (2018), aplica métodos de projeção
probabilística a dados de altimetria obtidos por satélite, tendo igualmente identificado uma
aceleração da subida do nível médio, tendo chegado a um valor médio de 0,66.
Como se pode verificar pela figura abaixo (Fonte: www.snmportugal.pt/), as projeções
da subida do nível médio divergem substancialmente dependendo do modelo aplicado e do
cenário de perigosidade escolhido, sendo as diferenças maiores em 2100.

Figura 1: Cenários de Projecção do NMM – Cascais1938
Estando em causa o licenciamento para utilização turística podemos considerar um
período de vida útil das edificações de 50 anos, que contado a partir de 2020 nos aponta para
um horizonte de 2070, mais próximo dos cenários de médio prazo do que de longo prazo. A
figura acima indica que o cenário intermédio (Mod.FC_2b, que apresenta 1,14m em 2100)
apresenta, para o horizonte de 2070, um valor inferior a 0,7, enquanto os modelos Mod.FC_1
e IPCC (RCP8.5) correspondentes a um cenário intermédio‐baixo, apresentam valores da
subida do nível médio próximos de 0,5 m.
Por último refira‐se que estes cenários estão associados a cenários de aumento da
temperatura média global da superfície. Ao modelo IPCC (RCP8.5) corresponde um aumento
de temperatura de 3,7°C. No contexto do acordo de Paris a subida máxima de temperatura
aceite é de 2°C. No contexto do relatório especial IPCC (2018) foi colocada a necessidade de
não ultrapassar uma subida máxima de 1,5°C. A implementação de políticas e medidas com
vista ao cumprimento dos acordos concorre decisivamente para a desaceleração da subida
do nível médio.
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ANEXO
Resumo da informação recebida, relativamente aos aspetos das zonas
inundáveis / alterações climáticas
No parecer da comissão de avaliação, página 15, no capítulo relativo ao clima e às
alterações climáticas, pode ler‐se:
“Convidada a Agência Portuguesa do Ambiente para fazer parte da CA, esta considerou
não relevante a participação na CA uma vez que considera que o projeto não levanta
questões de fundo em matéria de alterações climáticas. No entanto, esta entidade
pronunciou‐se no âmbito das resposta a enviar aos participantes na consulta pública,
nomeadamente no que se refere à delimitação das zonas inundáveis no longo prazo tendo em
conta a subida do nível do mar, sendo de equacionar retirar a ocupação humana permanente
das cotas acima do nível do mar estimado para o longo prazo. Importa ainda salientar que o
parecer entretanto emitido pela APA, I.P. (enquanto entidade com competências em matéria
de alterações climáticas) emitido em resposta a uma participação pública, encontra‐se
devidamente transcrita no capítulo referente à consulta pública”.
Nas páginas 18 a 21, no ponto risco de cheias / inundações, do capítulo 4.3 do referido
parecer, pode ler‐se a análise e apreciação do projeto (efetuada pela APA?) bem como os
esclarecimentos relativos a uma participação, que se transcrevem:
Risco de Cheias/Inundações
No âmbito do estudo realizado para identificação dos níveis de cheia e galgamentos,
foram considerados os seguintes cenários:
• Cenário A, correspondente à cota 2,85 m (NMM), representativa da cota das zonas
inundáveis em situação normal de temporal e de subida do nível médio do mar no horizonte
de 2100, sem ocorrência de maremoto ou em situação excecional de maré e temporal, na
situação atual, sem maremoto (2,85 m (NMM) ‐ considerada a referência da APA/ARH, por
forma a condicionar a implantação das edificações em termos de cota de soleira);
• Cenário B, correspondente a uma elevação de 6 m da superfície do mar, associada a
um evento de maremoto de menor energia do que o de 1 de novembro de 1755;
• Cenário C, correspondente a uma elevação de 10 m da superfície do mar, associada a
um evento de maremoto de grande energia…
Para efeito de licenciamento a APA/ARH Algarve, apenas considera o cenário A.
… A cota de cheia determinada para o cenário A (o relevante em termos de norma e
técnico e economicamente aceitável), apresenta‐se na ordem de grandeza da cota que a APA‐
ARH Algarve tem vindo a assumir para áreas em contexto lagunar protegidas da ação direta
do mar. …
Importa ainda referir que, no âmbito da consulta pública do AIA do Projeto do
Empreendimento Turístico em Espaço Rural (TER) ‐ Quinta da Rocha, ocorre uma participação
pública subscrita por Óscar Ferreira (cfr. consta no relatório da consulta pública), relativa à
subida do nível das águas do mar no final do século, num cenário de alterações climáticas, e
que abaixo se transcreve:
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“Note‐se que a subida considerada para 2100 foi de 1 m, de acordo com o relatório
SIAM (2014). Ainda que este valor seja geralmente considerado adequado, existem projeções
de níveis superiores, sobretudo em trabalhos mais recentes. No trabalho mais recente
publicado (Antunes, 2019) considera‐se que a melhor estimativa de subida é de 1.14 m, com
possibilidade de se atingir um nível máximo até 1.9 m, no pior cenário, e mínimo de 0.4 m, no
melhor cenário possível. As cotas de 1.14 m e de 1.9 m deveriam ser consideradas, em
qualquer projeto que tenha em consideração a subida do nível médio do mar…
Neste seguimento, foram solicitados os devidos esclarecimentos à APA, I.P. (enquanto
entidade com competências em matéria de alterações climáticas), tendo aquela entidade
emitido a respetiva pronúncia, como abaixo se expõe:
• “O estudo efetuado no âmbito do AIA considera uma estimativa para o nível do mar
no longo prazo, tendo em conta as alterações climáticas, de 2,85m…
• A proposta de Óscar Ferreira é de efetuar a reavaliação da subida do nível do mar no
longo prazo tendo em conta os valores obtidos no trabalho recentemente publicado no Jounal
of Marine Science and Engineering, por Carlos Antunes (março 2019) “Assessment of Sea
Level Rise at West Coast of Portugal Mainland and Its Projection for the 21st Century”,
correspondentes a 1,14m (média) e 1,9m (com referência ao ano 2000), aplicando
diretamente às cotas do terreno, sendo estes limites mais conservativos do que os aplicados
no estudo.
• Esta é uma matéria que se encontra em pleno desenvolvimento, dependente da
evolução climática a larga escala, sendo expectável que no futuro próximo sejam
apresentados trabalhos cada vez mais específicos, nomeadamente os do Programa para a
Orla Costeira Odeceixe‐Vilamoura e correspondentes definições das faixas de salvaguarda,
permitindo, com a disponibilização de cada vez mais informação ao longo do tempo, a
disponibilização de dados cada vez mais apurados. Considera‐se, portanto, relevante que seja
feito um esforço para que seja utilizada a melhor informação disponível.
• Julga‐se assim que o valor médio de subida do nível do mar sugerido de 1,14m (com
referência ao ano 2000) é de considerar para o cenário de longo prazo tendo em conta as
alterações climáticas, por ter uma base de cálculo mais recente e ter uma aproximação
relativamente melhor com o local do que a média tida em conta no estudo. O limite superior
para o nível de confiança de 95%, de 1,9m também é de considerar para referência de maior
gravidade no longo prazo.
Com base no exposto, julga‐se que o projeto para a Quinta da Rocha deve corrigir a
delimitação das zonas inundáveis no longo prazo tendo em conta a subida do nível do mar de
1,4m e 1,9m (com referência ao ano 2000), tendo em conta a sugestão da participação
pública, sendo de equacionar retirar a ocupação humana permanente (incluindo logradouros)
das cotas acima do nível do mar estimado para o longo prazo”.
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ANEXO 4
Cartografia com os logradouros das casas 4, 5, 7, 8 e 9
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ANEXO 5
Medidas de Minimização (revistas)
Sistemas Ecológicos
Fase de Construção
As medidas de minimização mais relevantes foram integradas no projeto e consistiram no seu desenvolvimento
de forma a evitar a afetação das zonas mais importantes para a conservação de habitats e espécies. Em
concreto, foi evitada qualquer afetação de habitats do anexo I da Directiva Habitats, assim como de espécies
classificadas no anexo II, designadamente Linaria algarviana e Thymus camphoratus.
Deverá ser efetuado o balizamento de áreas/habitats sensíveis, sendo que o estaleiro não poderá ser instalado
em áreas onde ocorram espécies ou habitats com interesse conservacionista.
Preconiza-se ainda a manutenção do condicionamento de acesso ao Sapal Leste, como forma de minimizar a
perturbação da fauna.
Neste contexto, não foram identificadas outras medidas passíveis de minimizar os impactes na fauna, flora e
vegetação, excetuando-se as medidas de carácter geral.
Para minimizar a afetação da fauna, deverão ainda ser consideradas medidas de redução/contenção de
velocidade nas vias no interior do empreendimento, utilizando pavimentos e lombas que propiciem a redução na
velocidade de circulação viária, de forma a reduzir o ruído e a afetação das espécies.

Fase de Exploração
Em fase de exploração as medidas passíveis de diminuir os impactes na flora e vegetação são de dois tipos.


Cumprimento das boas práticas agrícolas, de acordo com o Código das Boas Práticas Agrícolas, Despacho
1230/2018 de 5 de Fevereiro;



Manutenção das vedações dos sapais Leste e Oeste, minimizando a presença de visitantes nestes locais
particularmente importantes para a conservação da avifauna.



Deverá manter-se a preocupação da proteção de áreas de interesse conservacionista, devendo ser
efetuado o balizamento de áreas/habitats sensíveis e colocada sinalética informativa.



Para minimizar a afetação da fauna, deverão ainda ser consideradas medidas de redução/contenção de
velocidade nas vias no interior do empreendimento, utilizando pavimentos e lombas que propiciem a
redução na velocidade de circulação viária, de forma a reduzir o ruído e a afetação das espécies.
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Prever ações que visem a gestão dos habitats e espécies da área de estudo, em especial para os
protegidos no âmbito do Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro, com particular destaque para os
habitats prioritários, 1510* e 6220* e espécie de flora Linaria algarviana e Thymus camphoratus.

Paisagem
As medidas de controlo dos impactes na Paisagem atrás identificados, mitigadoras dos impactes negativos e, se
possível, potenciadoras dos impactes positivos, deveriam ser desde já enquadradas na fase de Projeto de
Execução. Com efeito, para um resultado mais eficaz, ou seja, menos impactante, a implantação do projeto
deveria obedecer a critérios de natureza paisagística a considerar desde a fase de projeto. Neste sentido,
destacaram-se três fases essenciais para a implementação de medidas: Projeto, Construção e Exploração.

Fase de Projeto
Dentro das medidas a introduzir na fase de projeto destaca-se elaboração de um Projeto Global de
Recuperação/Integração Paisagística que deverá assegurar a Integração Paisagística, assentando na utilização
de espécies autóctones e características da região.
Nos logradouros e caso se implementem áreas ajardinadas ou canteiros, terão de ser utilizadas espécies
características da área do projeto e incluir, entre outras, as espécies protegidas Linaria algarviana e Thymus
camphoratus. Como referido, foi excluída a plantação de espécies não indígenas e/ou invasoras constantes no
Decreto-Lei n.º92/2019 de 10 de julho, por forma a evitar riscos de ocorrer a sua proliferação em meio natural,
especialmente quando se trata de uma área sensível de Rede Natura 2000.
Deverão ser previstas medidas de contenção da circulação pedonal na zona de circulação, através da colocação
de elementos barreira, dissuasores da circulação pedonal, como pedras ou estacas em madeira, por exemplo,
de forma a evitar o pisoteio de zonas sensíveis.
Relativamente à área agrícola, devem ser adotadas boas práticas agrícolas, optando, de preferência, por modos
de produção biológica.
Face ao elevado interesse ecológico da área de estudo, será de todo o interesse a promoção de ações que
visem a sensibilização e informação dos clientes relativamente aos valores ambientais em presença, pelo que
deverão ser incluídas medidas neste sentido, tais como sinalética no campo e pequenas brochuras informativas
a disponibilizar nos alojamentos, incluindo um código de conduta.

Fase de Construção
Dentro das medidas a introduzir na fase de construção, para minimização dos impactes paisagísticos negativos,
destacam-se as seguintes:
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Balizamento claro da área de intervenção de forma a conter quaisquer intervenções negativas em
elementos importantes da paisagem envolvente, nomeadamente, os povoamentos florestais;



Execução de estruturas de proteção física (vedações ou barreiras) acompanhadas da respetiva identificação
para todos os elementos naturais e culturais considerados como relevantes e a manter;



Aspersão hídrica periódica, particularmente durante o período estival, na área de estaleiro e nos acessos à
obra, de forma a reduzir a emissão de poeiras e/ou outros materiais, provocada pela deslocação de
maquinaria pesada;



Recolha e transporte de entulhos para o local de depósito definitivo apropriado, a indicar pelo Dono da Obra,
assegurando que não são efetuados lançamentos de terras e/ou entulhos nas linhas de água;



Revolvimento, no final da obra, dos solos das áreas ocupadas por estaleiros, parques de máquinas, vias e
acessos provisórios, de forma a descompactá-los e arejá-los e a reconstituir, na medida do possível, a sua
estrutura e equilíbrio;



Acompanhamento da Obra por uma equipa pluridisciplinar que inclua um(a) arquiteto(a) paisagista.

Fase de Exploração


Verificação in loco da eficácia das medidas de recuperação e integração paisagística preconizadas e
adotadas, com sua eventual correção/aferição.



Relativamente à área agrícola, devem ser adotadas boas práticas agrícolas, optando, de preferência, por
modos de produção biológica.



Face ao elevado interesse ecológico da área de estudo, será de todo o interesse a promoção de ações que
visem a sensibilização e informação dos clientes relativamente aos valores ambientais em presença, pelo
que deverão ser incluídas medidas neste sentido, tais como sinalética no campo e pequenas brochuras
informativas a disponibilizar nos alojamentos, incluindo um código de conduta.

Plano de Gestão de Habitats (revisto)
Aspetos gerais
A Quinta da Rocha alberga valores relevantes, para além dos habitats das zonas húmidas, designadamente
duas plantas classificadas no anexo II da Diretiva Habitats: Thymus camphoratus e Linaria algarviana. A
localização destas populações consta dos estudos Repas & Cardoso (2015) e do Plano de Ordenamento e
Gestão Ambiental da Quinta da Rocha (Outras Paisagens, 2017).
Estes trabalhos poderão vir a ser atualizados, identificando ligeiras alterações nas áreas de ocorrência. Nos
locais onde estas duas espécies ocorrem, propõem-se os seguintes tipos de intervenção:
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Para Thymus camphoratus deverá proceder-se à sinalização do local e não deverá ser permitido o corte
de matos no âmbito da gestão corrente da Quinta da Rocha. Sendo Thymus camphoratus um caméfito
é natural que, com o desenvolvimento natural da vegetação, a sua densidade venha a diminuir, em
detrimento de arbustos de maior porte. Por este motivo, seria importante proceder ao corte e diminuição
regular de arbustos de maior porte. Esta intervenção é sensível e carece de uma sólida preparação
técnica. Assim, sugere-se que a administração da Quinta da Rocha solicite o acompanhamento de
técnicos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas ou de outras entidades com
capacidade técnica para efetuar esta tarefa;



No que respeita a Linaria algarviana sugere-se que, com uma periodicidade de 5 em 5 anos, os prados
e pastagens onde ocorre sejam sujeitos a utilização de uma gadanha mecânica, sem mobilização ou
revolvimento do solo. Este procedimento visa evitar o desenvolvimento de matos, não revolvendo os
solos, por forma a não enterrar as sementes. Neste âmbito, salienta-se que se desconhece se as
sementes de Linaria algarviana têm dormência e, por isso, não se sabe se suportam o enterramento por
vários anos. Pelo motivo já apontado, sugere-se que a administração da Quinta da Rocha solicite o
acompanhamento de técnicos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas ou de outras
entidades com capacidade técnica para efetuar esta tarefa.

Figura 1 – Foto da Linaria algarviana

É apresentada na figura seguinte as áreas de ocorrência de L. algarviana na Quinta da Rocha em 2018.
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Figura 2 - Distribuição e abundância de Linaria algarviana em 2018
Núcleo 1 – Relativamente denso, com pouco mais de uma centena de exemplares;
Núcleo 2 – Muito esparso, com pouco exemplares muito espalhados.
Núcleo 3 – Denso, embora com uma área pequena, alberga algumas dezenas de exemplares.
Seta Branca (4) – Núcleo com poucas dezenas de exemplares que poderá ter regredido na sequência o crescimento dos
matos

Apresentam-se ainda indicações para as operações de silvicultura mínimas, para a área de pinheiro manso
(Pinus pinea) e que correspondem às ações cuja implementação é essencial para a manutenção dos
povoamentos, mantendo os riscos bióticos (pragas e doenças) e abióticos (incêndios) em níveis baixos.
As operações de silvicultura mínimas são:
 Manutenção do sub-coberto do pinheiro manso com um grau de cobertura de matos baixa,
através de limpezas regulares;
 Realizar as ações de aproveitamento da regeneração natural de pinheiro manso;
 Monitorização do estado fitossanitário do povoamento retirando as árvores mortas e as
gravemente afetadas atempadamente;
 Manutenção regular das faixas de gestão de combustível.
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As operações referidas podem ser consultadas no capítulo seguinte, onde surge a sua descrição de modo
pormenorizado.

Operações de limpeza de matos, no âmbito da Aplicação do Sistema Nacional de Defesa da
Floresta contra Incêndios
As ações a prosseguir pretendem dar resposta ao DL nº17/2009 de 14 de Janeiro, que no artigo 15º (Redes
secundárias de faixas de gestão de combustível) determina o seguinte:
“(…) Nos espaços florestais previamente definidos nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios
é obrigatório que a entidade responsável: a) Pela rede viária providencie a gestão do combustível numa faixa
lateral de terreno confinante numa largura não inferior a 10 m; (…)”
“(…)2 - Os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham terrenos
confinantes a edificações, designadamente habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros
equipamentos, são obrigados a proceder à gestão de combustível numa faixa de 50 m à volta daquelas
edificações ou instalações medida a partir da alvenaria exterior da edificação, de acordo com as normas
constantes no anexo do presente decreto -lei e que dele faz parte integrante.(…)”
Assim, foram delimitadas as áreas a ser intervencionadas nas ações de limpeza. Esta delimitação foi cruzada
com a cartografia de habitats, com base no Plano Sectorial, e foram definidos os tipos de intervenção para cada
área.
A localização destes trabalhos consta na Figura 19 - Plano de Ações de Limpeza de Matos.






No caso de afetação dos habitas cartografados, nomeadamente, Thymus camphoratus, não haverá
nenhum tipo de intervenção nessa área (área interdita à intervenção);
A intervenção nas áreas de ocorrência de Linaria algarviana foi condicionada a limpeza mecânica a um
método que não implique a mobilização do solo. Sugere-se a utilização de gadanheira mecânica, ou
similar. Salienta-se que Linaria algarviana é uma espécie anual e, no período em que decorrerá esta
intervenção, encontra-se em semente, a qual aguarda no solo sem germinar até ao Outono. Uma vez
que da utilização de gadanheira ou similar resultará apenas o corte de plantas à superfície do solo e
que o solo não será mobilizado, não ocorrerá afetação desta espécie;
Nas restantes áreas identificadas a limpeza deverá ser mecânica com recurso a trator com rodas de
borracha com grades de discos atreladas, moto-roçadora e motosserra;
Não haverá qualquer intervenção nas áreas de sapal.

As ações propostas não provocarão alterações no relevo natural nem no revestimento vegetal, pois é apenas
proposto o corte para a criação de aceiros, no âmbito da aplicação do Sistema Nacional de Defesa da Floresta
contra Incêndios.
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Figura 3 – Plano de Ação de limpeza de matos
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Plano de monitorização dos Sistemas Ecológicos (revisto)
Parâmetros a monitorizar
Densidade de aves nas áreas de prado a converter em campos agrícolas.
Densidade de Linaria algarviana e de Thymus camphoratus em áreas adjacentes aos campos agrícolas.
Análise da vegetação em torno dos estaleiros nos logradouros e nas áreas de estaleiro.
Análise da eficácia e do modo de cumprimento das seguintes medidas de minimização:





Cumprimento das boas práticas agrícolas;
Manutenção das vedações dos sapais Leste e Oeste, minimizando a presença de visitantes nestes
locais particularmente importantes para a conservação da avifauna;
Deverá manter-se a preocupação da proteção de áreas de interesse conservacionista, devendo ser
efetuado o balizamento de áreas/habitats sensíveis e colocada sinalética informativa;
Para minimizar a afetação da fauna, deverão ainda ser consideradas medidas de redução/contenção de
velocidade nas vias no interior do empreendimento, utilizando pavimentos e lombas que propiciem a
redução na velocidade de circulação viária, de forma a reduzir o ruído e a afetação das espécies.

Técnicas, métodos analíticos e equipamentos a utilizar
Para calcular a densidade de aves: aplicação de Índices Quilométricos de Abundância.
Para calcular a densidade de Linaria algarviana e de Thymus camphoratus: realização de quadrados amostrais,
a distâncias variáveis. Deverão ser usados quadrados amostrais a pelo menos três distâncias diferentes. A
distância e o tamanho dos quadrados amostrais deverá ser definida no local e deverão ser mantidos durante
todo o período de amostragem. Deverão ser escolhidos locais onde exista Linaria algarviana e Thymus
camphoratus, de acordo com a cartografia apresentada no capítulo da Situação de Referência.
Análise da evolução da vegetação em torno dos estaleiros, através do método de Braun-Blaquet.
Definição das técnicas, métodos analíticos e equipamentos a utilizar relativamente á monitorização das medidas
de minimização referidas acima só poderá ser feita após a concretização sobre o modo como essas medidas
serão implementadas, devendo ser integradas no relatório de monitorização referido a baixo.

Frequência de amostragem
Avifauna; uma vez no final do verão, para avaliar os efeitos dos aportes de água em campos agrícolas e da
produção de sementes e frutos. Uma vez no Inverno. A efetuar uma vez antes da recuperação das áreas
agrícola e até 3 anos após a sua recuperação.
Linaria algarviana e Thymus camphoratus: anualmente, na Primavera. A monitorização das medidas de
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minimização deverá ser efetuada a partir da data da sua implementação e até 3 anos após a sua
implementação.

Locais de amostragem
Avifauna: áreas onde as práticas agrícolas serão recuperadas.
Linaria algarviana e Thymus camphoratus: áreas adjacentes aos campos agrícolas onde ocorrem estas
espécies.

Tratamento de dados e discussão de resultados
Avifauna: cálculo de densidade e comparação com os valores anteriores e posteriores à recuperação da
atividade agrícola.
Linaria algarviana e Thymus camphoratus: cálculo de densidade em cada quadrado amostral; estudo da relação
entre a densidade e a distância aos campos agrícolas, comparação de densidades antes e depois da
recuperação da atividade agrícola.

Medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados
Avifauna: caso não se verifique um aumento da densidade, devem ser introduzidas as práticas descritas na
bibliografia que, comprovadamente aumentam a densidade de aves, em mosaicos agrícolas e florestais
(estabelecimento de sebes arbóreas, pontos de água, etc.).
Linaria algarviana e Thymus camphoratus: caso se verifique que o aporte de nutrientes oriundos dos campos
agrícolas diminui a densidade, deve afastar-se o limite dos campos agrícolas.
Analise das medidas de minimização: corrigir a implementação das medidas, caso se revelem insuficientes.

Periodicidade dos relatórios de monitorização
Os relatórios de monitorização deverão ter periodicidade anual, integrando as componentes de recursos hídricos
e de sistemas ecológicos.
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ANEXO 6
Relatório de Arqueologia
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1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
1.1 INTRODUÇÃO
A vertente patrimonial do presente estudo, tem como objectivos principais identificar os
elementos patrimoniais arquitectónicos, históricos, arqueológicos e etnográficos na
área de desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental do Empreendimento Turístico
em Espaço Rural da Quinta da Rocha (Portimão), preconizando medidas para a sua
salvaguarda, conservação e valorização.

Figura 1 Enquadramento regional
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O Projeto visa a reabilitação das construções existentes na Quinta da Rocha, localizada
na região Sul de Portugal Continental, concelho de Portimão, distrito de Faro. A
propriedade ocupa cerca de 200 hectares, abrangendo parte da península da ria de
Alvor, entre o rio Alvor e a ribeira de Odiáxere, e corresponde predominantemente a
uma unidade agropecuária, dominada por terrenos agrícolas.

Figura 2 Área de estudo

As edificações estão dispersas pela propriedade, agrupadas em cerca de 10 núcleos,
num total de 18 edificações, a maioria das quais em ruínas, com uma área bruta de
construção de 3.238 m². O projeto não prevê a ampliação das áreas construídas, mas
apenas a recuperação e utilização das edificações pré‐existentes.
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Os polígonos de implantação dos edifícios existentes não serão alterados, e a
intervenção passará pela abertura de vãos onde se privilegiará o enquadramento da
paisagem e a harmonia de proporção dos alçados; pela reposição dos telhados de 2 ou 3
águas; pela introdução de elementos na paisagem que organizam o espaço, criando
momentos de intimidade, de contemplação ou impulsionadores do deambular pelo
território.
A componente agrícola, paisagística e ambiental, constituem vertentes determinantes
nos produtos turísticos a oferecer. Pretende‐se recuperar a utilização agrícola da
propriedade e o contacto com a ruralidade. As culturas que se prevê sejam
implementadas são o amendoal, pomar de citrinos, olival, figueiral, alfarrobal, vinha,
horta e culturas arvenses. Prevê‐se ainda a instalação de uma pequena área de
carvalhal, no limite norte.
1.2 METODOLOGIA
O estudo do património cultural relativo ao Estudo de Impacte Ambiental do
Empreendimento Turístico em Espaço Rural da Quinta da Rocha (Portimão), em causa
desenvolveu‐se em duas fases distintas. Uma pesquisa bibliográfica e documental, que
permitiu compreender as principais características histórico‐culturais da região, a que se
associou o contacto com várias instituições.

Seguiu‐se a prospeção sistemática do terreno dando especial destaque aos dezoito
núcleos habitacionais existentes e que serão alvo de reabilitação. Neste sentido, foram
prospetadas as áreas ao seu redor, num buffer de 250 metros a partir do centro de cada
núcleo. Para além disso foram prospetadas sistematicamente todas as áreas que foram
identificadas com potencial arqueológico através dos estudos já realizados. Foram ainda
alvo de prospeção as ligação infraestruturais às edificações (rede elétrica, rede viária),
numa faixa de 20 metros para cada lado. As áreas sujeitas a intervenção construtiva
foram integralmente prospetadas.
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1.3 ENTIDADES CONTACTADAS


Arqueóloga Vera Freitas – Divisão de Museus, Património e Arquivo Histórico da
Câmara Municipal de Portimão (Pedido de informações sobre património
arqueológico e histórico na área do projeto);



Câmara Municipal de Portimão (Pedido de informações sobre a zona de projeto);



Direção Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano
(Consulta do Plano Diretor Municipal do Concelho de Portimão);



Direção Geral do Património Cultural (Consulta do Endovélico e Pedidos de
Autorização de Trabalhos Arqueológicos);



Museu Municipal de Portimão (Pedido de informações históricas e arqueológicas
da área de estudo).

1.4 EQUIPA TÉCNICA E PRAZO DE EXECUÇÃO
O presente estudo foi realizado pelo arqueólogo Pedro Ventura em Agosto de 2018 e
revisto em 2019 (pesquisa de gabinete), tendo a prospeção totalizado 6 dias de trabalho
de campo.

1.5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo sofre a influência direta de duas importantes localidades algarvias:
Mexilhoeira Grande e Alvor. Assim, para a caracterização histórica da área de estudo
iremos dar uma panorâmica destas duas localidades.
A Mexilhoeira Grande é a maior das três freguesias que compõem o concelho de
Portimão e apresenta paisagens singulares, resultado do perfil orográfico e climático da
região bem como da atividade agrícola ali desenvolvida durante anos.
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A sua localização constituiu um factor de atracção de populações desde tempos
remotos, como é atestado pelos Monumentos Megalíticos de Alcalar, passando pela
Villa Romana da Abicada, depois pela extinta freguesia da Senhora do Verde e
terminando a visita no centro da vila de Mexilhoeira Grande, onde podemos observar o
resultado de todo este processo evolutivo.

Merece ainda destaque as zonas de Espargueira e da Abicada. Na Espargueira, onde se
localiza a área do presente estudo, observamos a história económica da zona com as
suas salinas, para além de interessantes exemplos de arquitectura tradicional algarvia.

Na Abicada destaca‐se a Villa romana, para além do núcleo habitacional local com
exemplares de habitações de estilo arquitectónico vernáculo e popular, com casario
branco com barras coloridas ao redor das janelas e portas e a típica chaminé algarvia.
Durante anos, a taipa foi o material eleito pelos locais para a construção das paredes
das suas casas, que depois eram caiadas com cal.

Outro aspecto que não poderá ser descurado é a religiosidade dos populares, bem
patente nos vários elementos de arquitectura religiosa, nomeadamente a Igreja Matriz,
a Capela do Senhor dos Passos e a Igreja da Misericórdia.

Em Alcalar merece destaque o povoado Neolítico que se situava no limite do troço
outrora navegável da Ribeira da Torre, que se estendia sobre um cabeço destacado,
junto ao lugar de Alcalar, a cerca de cinco quilómetros da Mexilhoeira Grande, em pleno
Barrocal Algarvio. A Necrópole Megalítica de Alcalar ‐ o Centro Interpretativo permite‐
lhe obter informação sobre o povoado e a necrópole, bem como fazer um
enquadramento sócio‐cultural e histórico desta comunidade milenar.

Já a localidade de Alvor, inserido no concelho de Portimão, foi desde sempre alvo de
ocupação humana, o que explica que os mais antigos vestígios encontrados na zona
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pertencem ao Neolítico e foram descobertos na colina de Vila Velha, o que confirmam a
longa história. O povoado primitivo desenvolveu‐se junto ao mar, no sítio de Vila Velha,
aproveitando as vantagens evidentes desta localização geográfica.

Através de trabalhos arqueológicos realizados foram aqui identificados materiais da
Idade do Ferro, que se crê estarem associados a um castro celtibérico que foi mais tarde
romanizado, como ficou patente nas estruturas estratigráficas descobertas.

Em 716 d.C., toda esta zona foi ocupada pela civilização muçulmana, que levou a
profundas transformações administrativas, culturais e económicas. O local passou a
chamar‐se Albur, tendo sido ainda construído uma fortaleza da qual existem ainda
alguns vestígios. A construção desta fortaleza atesta mais uma vez a importância
estratégica do local.

Durante aproximadamente 4 séculos, Alvor viveu sob domínio político e administrativo
muçulmano, tendo sido conquistada por D. Sancho I a 3 de Junho de 1189. A conquista,
tendo tido o apoio de cruzados que se dirigiam para a Terra Santa, teve uma curta
duração, já que a pressão militar muçulmana continuou, levando a que dois anos depois
tenha regressado aos anteriores senhores. Só mais tarde, em 1250, já quando se entrou
numa fase de consolidação da conquista cristã, Alvor voltou a ser terra dominada por
cristãos.

Compreensivamente, estas décadas acarretaram muita destruição de património civil,
militar e administrativo, o que levou à realização de obras em 1300 durante o reinado
de D. Dinis. O castelo voltou a assumir a sua posição chave no contexto da reconquista,
afirmando‐se na história como um baluarte da defesa da costa algarvia contra incursões
de inimigos. Não resistiu contudo ao terramoto de 1755.
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Com D. Afonso V, a 22 de Maio de 1469, Alvor foi elevada a condado e senhorio, tendo
perdido este título dado que o Conde de Faro foi um dos envolvidos na conspiração
contra D. João II, regressando assim para a posse da coroa. É neste contexto
conspirativo, ligado a D. João II, que aqui morreu a 25 de Outubro de 1495, que Alvor
aparece, destacando‐se o Palacete de Álvaro de Ataíde como um novo centro político
nacional.

A 28 de Fevereiro de 1495 foi elevada a vila por D. Manuel I, tendo‐se separado
definitivamente de Silves a 28 de Fevereiro de 1495. Nos séculos XV e XVI a população
experimenta um período de prosperidade, mas no ano de 1755 o famoso terramoto
destrói a cidade, nunca mais chegou a recuperar o seu esplendor. Actualmente é
considerada como uma das populações turísticas mais visitadas do Algarve e sua
economia inicial se baseia na agricultura e na pesca, quase passa a estar totalmente
relacionada com o turismo.
1.6 LOCAIS DE INTERESSE PATRIMONIAL IDENTIFICADOS
Através da pesquisa bibliográfica e do contacto com instituições foram identificados 14
elementos patrimoniais que se podem enquadrar nas categorias de património
arqueológico na área do Estudo de Impacte Ambiental. São eles:

LETRA
FICHA DE
SÍTIO

DESIGNAÇÃO

TIPO DE SÍTIO

A

Quinta da Rocha

Cetária

B

Poço Vezeiro 2

Vestígios
diversos/ menir

CONCELHO/FREGUESIA

Portimão/ Mexilhoeira
Grande

Portimão/ Mexilhoeira
Grande
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LETRA
FICHA DE
SÍTIO

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

DESIGNAÇÃO

TIPO DE SÍTIO

CONCELHO/FREGUESIA

Quinta da Lameira

Vestígios
diversos

Portimão/ Mexilhoeira

Poço Vezeiro

Vestígios
cerâmicos
romanos/ Estela

Portimão/ Mexilhoeira

Monte Isabel

Vestígios
paleolíticos

Portimão/ Mexilhoeira

Terraço da Rocha

Vestígios
diversos neolítico

Portimão/ Mexilhoeira

Lameira

Necrópole

Vau

Vestígios
diversos

Portimão/ Mexilhoeira

Quinta da Rocha 1

Vestígios
diversos

Portimão/ Mexilhoeira

Quinta da Rocha 2

Vestígios
diversos

Portimão/ Mexilhoeira

Quinta da Rocha 3

Vestígios
diversos

Portimão/ Mexilhoeira

Poço Fuzeiro

Vestígios
diversos

Portimão/ Mexilhoeira

Lameira

Tholos

Grande

Grande

Grande

Grande

Portimão/ Mexilhoeira
Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Grande

Portimão/ Mexilhoeira
Grande
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LETRA
FICHA DE
SÍTIO

N

DESIGNAÇÃO

Quinta da Rocha 4

TIPO DE SÍTIO

CONCELHO/FREGUESIA

Portimão/ Mexilhoeira

Nora

Grande

Estes 14 locais aparecem referenciados na bibliografia, na base de dados do Endovélico
e em recentes trabalhos de prospecção. Assinala‐se que a maior parte dos sítios foi
identificada por Estácio da Veiga em trabalhos arqueológicos realizados no século XIX. A
Quinta da Rocha foi alvo de profundas alterações a partir de 1920, segundo nos foi
transmitido pelos caseiros. Foram realizadas lavras muito intensas e limpeza de terreno
tendo em vista uma maior exploração do potencial agrícola. Estas campanhas podem
explicar a não identificação de alguns elementos. Contudo, elaborou‐se uma ficha de
sítio onde constam informações mais detalhadas sobre estes locais.
Verificamos que não foram localizados através da prospecção do terreno. Verificamos
ainda que anteriores trabalhos de prospecção também não os localizaram, como foi o
caso dos trabalhos de prospecção arqueológica realizados pela empresa ERA em
Novembro de 2009.
Metodologicamente,

foi

realizada

uma

prospecção

arqueológica

selectiva,

desenvolvendo‐se, posteriormente, no mês de Agosto de 2019, uma prospecção
arqueológica sistemática da área total do projecto. As informações fornecidas pela
arqueóloga Vera Freitas (Câmara Municipal de Portimão) foram fundamentais para o
tratamento da informação e localização de sítios.
Assim,
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Elemento A
Designação: Quinta da Rocha

Tipo de Sítio: Cetária

Descrição do sítio: Em trabalhos arqueológicos
do século XIX, este local aparece associado à
identificação de uma cetária. A cetária foi
identificada no leito do rio e aparece
referenciada por diversos autores. Os recentes
trabalhos realizados pela ERA em 2009 também
não identificaram o local.
Período Cronológico: Romano.
Classificação/ Legislação/ Protecção:
18666/592
Fonte/ Bibliografia: Veiga, 1910 (226-227):
Rosa, 1971 (273); Alarcão, 1988.
Uso do solo: Fluvial.
Ameaças: Erosão fluvial.

Vista do sítio

Valor Patrimonial: Indeterminado
Conservação da Estrutura: Indeterminado

Potencial Científico: Indeterminado
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/
Mexilhoeira Grande
Tipicidade: Elevado
Localização geográfica:

Grau de Raridade: Elevado

Meridiano: 158128

Valor Estético: Indeterminado

Paralelo: 18466

Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Inserção Paisagística: Elevado

Localização face ao projecto: dentro da área
do projecto.

Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Interesse Público: Indeterminado
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Elemento B
Designação: Poço Vezeiro 2
Descrição do sítio: Em trabalhos arqueológicos
do século XIX, este local aparece associado à
identificação de um menir. Não existem outras
referências concretas sobre o mesmo. Os
recentes trabalhos realizados pela ERA em 2009
também não identificaram o local. Os trabalhos
de prospecção arqueológica realizados mais
recentemente não conseguiram identificar o sítio
nem materiais associados.
Período Cronológico: Romano.

Tipo de Sítio: Menir
Valor Patrimonial: Indeterminado
Conservação da Estrutura: Indeterminado
Potencial Científico: Indeterminado
Tipicidade: Elevado
Grau de Raridade: Elevado
Valor Estético: Indeterminado
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado

Inserção Paisagística: Elevado
Classificação/ Legislação/ Protecção: não
Significado Histórico-Cultural: Elevado
existe
Fonte/ Bibliografia: Veiga, 1886 (241-243); Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Viana, 1954 (309); Marques, 1986 (57-58).
Interesse Público: Indeterminado
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças:
agrícolas.

Erosão

fluvial

e

actividades

Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/
Mexilhoeira Grande
Localização geográfica:
Meridiano: 15727
Paralelo: 18501
CMP 1/25000 Folha nº: 603
Localização face ao projecto: dentro da área do
projecto.
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Elemento C
Designação: Quinta da Lameira

Tipo de Sítio: Tholos

Descrição do sítio: Em trabalhos arqueológicos
do século XIX, este local aparece associado à
identificação de um tholos. Visitando o terreno e
procedendo à prospecção do mesmo, não se
identifica qualquer vestígio da estrutura ou
materiais associados. O terreno é utilizado nas
últimas dezenas de anos como terreno agrícola
sendo por isso alvo de constantes lavras. Os
recentes trabalhos realizados pela ERA em 2009
também não identificaram o local.
Período Cronológico: Pré-história.
Classificação/ Legislação/ Protecção: CNS
7269/ 186

Vista do sítio

Fonte/ Bibliografia: Veiga, 1886 (241-243);
Leisner, Leisner, 1943 (235); Viana, 1954 (309);
Valor Patrimonial: Indeterminado
Marques, 1986 (57-58).
Conservação da Estrutura: Indeterminado
Uso do solo: Agrícola.
actividades Potencial Científico: Indeterminado
Tipicidade: Elevado
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Grau de Raridade: Elevado
Mexilhoeira Grande
Valor Estético: Indeterminado
Localização geográfica:
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Meridiano: 158081
Inserção Paisagística: Elevado
Paralelo: 19545
Significado Histórico-Cultural: Elevado
CMP 1/25000 Folha nº: 603
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Localização face ao projecto: dentro da área do
Interesse Público: Indeterminado
projecto.
Ameaças:
agrícolas.

Erosão

fluvial

e
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Elemento D
Designação: Poço Vezeiro

Tipo de Sítio: Estela menir

Descrição do sítio: Em trabalhos arqueológicos
do século XIX, este local aparece associado à
identificação de uma estela. Para além destes
elementos, existe uma Ara depositada no Museu
Nacional de Arqueologia proveniente deste
local. Visitando o terreno e procedendo à
prospecção do mesmo, identificam-se pequenos
vestígios de cerâmica de construção. O terreno é
utilizado nas últimas dezenas de anos como
terreno agrícola sendo por isso alvo de
constantes lavras. Os recentes trabalhos
realizados pela ERA em 2009 também não
identificaram o local ou materiais associados.
Período Cronológico: Romano.

Vista do sítio

Classificação/ Legislação/ Protecção: CNS
5926
Valor Patrimonial: Indeterminado
Fonte/ Bibliografia: Veiga, 1886 (239); Santos, Conservação da Estrutura: Indeterminado
1972 (7-8); Encarnação, 1984 (119); Alarcão,
Potencial Científico: Indeterminado
1988 (182);
Tipicidade: Elevado

Uso do solo: Agrícola.
Ameaças:
agrícolas.

Erosão

fluvial

e

actividades Grau de Raridade: Elevado

Valor Estético: Indeterminado
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Mexilhoeira Grande
Inserção Paisagística: Elevado
Lugar:
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Localização geográfica:
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Meridiano:157894
Interesse Público: Indeterminado
Paralelo: 19834
CMP 1/25000 Folha nº: 603
Localização face ao projecto: dentro da área do
projecto.
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Elemento E
Designação: Monte Isabel

Tipo de Sítio: Vestígios diversos

Descrição do sítio: Em trabalhos arqueológicos
realizados no âmbito do Plano Director
Municipal de Portimão no ano de 1996, este
local foi mapado como sendo um local com
materiais paleolíticos. Visitando o terreno e
procedendo à prospecção do mesmo, não se
identifica qualquer vestígio deste tipo de
materiais. O terreno é utilizado nas últimas
dezenas de anos como terreno agrícola sendo
por isso alvo de constantes lavras. Tal como a
equipa da ERA que prospectou o local em 2009,
apenas se verifica a existência de fragmentos de
cerâmica contemporânea de uso doméstico.

Vista do sítio

Período Cronológico: Classificação/ Legislação/ Protecção: 18650
Fonte/ Bibliografia: Plano Director Municipal
de Portimão, 1996 (290 e carta de
condicionantes).
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças:
agrícolas.

Erosão

fluvial

e

actividades

Valor Patrimonial: Indeterminado
Conservação da Estrutura: Indeterminado
Potencial Científico: Indeterminado
Tipicidade: Elevado

Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Grau de Raridade: Elevado
Mexilhoeira Grande
Valor Estético: Indeterminado
Localização geográfica:
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Meridiano: 157609

Inserção Paisagística: Elevado

Paralelo: 19114

Significado Histórico-Cultural: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Originalidade/Singularidade: Indeterminado

Localização face ao projecto: dentro da área do Interesse Público: Indeterminado
projecto.
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Elemento F
Designação: Terraço da Rocha
Descrição do sítio: Em trabalhos arqueológicos
realizados por Mário Varela Gomes e Rosa
Varela Gomes, foram identificados, num terraço
fluvial, materiais líticos em grauvaque e em
pedra polida. Posteriormente, no âmbito do
Plano Director Municipal de Portimão (1996)
este local foi mapado na carta de
condicionantes. Visitando o terreno e
procedendo à prospecção do mesmo, não se
identifica qualquer vestígio deste tipo de
materiais. Os recentes trabalhos realizados pela
ERA em 2009 também não identificaram
materiais.

Tipo de Sítio: Vestígios diversos

Vista do sítio

Período Cronológico: Paleolítico.
Classificação/ Legislação/ Protecção: 18651
Fonte/ Bibliografia: Gomes, Gomes, 1981 (91), Valor Patrimonial: Indeterminado
PDM de Portimão, 1996 (291).
Conservação da Estrutura: Indeterminado
Uso do solo: Baldio.
Potencial Científico: Indeterminado
Ameaças: Erosão fluvial.

Tipicidade: Elevado
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Grau de Raridade: Elevado
Mexilhoeira Grande
Valor Estético: Indeterminado
Localização geográfica:
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Meridiano: 158297
Inserção Paisagística: Elevado
Paralelo: 18497
Significado Histórico-Cultural: Elevado
CMP 1/25000 Folha nº: 603
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Localização face ao projecto: dentro da área do
Interesse Público: Indeterminado
projecto.
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Elemento G
Designação: Lameira

Tipo de Sítio: Necrópole

Descrição do sítio: Em trabalhos arqueológicos
do século XIX, este local aparece associado à
identificação de uma necrópole. O investigador
Estácio da Veiga assinala a existência de
sepulturas, placas de xisto e cerâmica de
construção. Visitando o terreno e procedendo à
prospecção do mesmo, observa-se a existência
de pequenos blocos calcários dispersos no
terreno. O terreno é utilizado nas últimas
dezenas de anos como terreno agrícola sendo
por isso alvo de constantes lavras, o que pode
explicar a destruição do sítio.
Período Cronológico: Calcolítico.
Classificação/ Legislação/ Protecção: CNS
18661
Fonte/ Bibliografia: Veiga, 1886 (241-243);
Veiga, 1887 (338-339); Leisner, Leisner, 1943
(235); Viana, 1954 (309); Ferreira, 1983 (52).
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Actividades agrícolas.

Vista do sítio

Valor Patrimonial: Indeterminado
Conservação da Estrutura: Indeterminado
Potencial Científico: Indeterminado

Tipicidade: Elevado
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/
Mexilhoeira Grande
Grau de Raridade: Elevado
Localização geográfica:

Valor Estético: Indeterminado

Meridiano: 157880

Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado

Paralelo: 19688

Inserção Paisagística: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Significado Histórico-Cultural: Elevado

Localização face ao projecto: na área do Originalidade/Singularidade: Indeterminado
projecto.
Interesse Público: Indeterminado
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Elemento H
Designação: Vau

Tipo de Sítio: Vestígios diversos

Descrição do sítio: Em trabalhos arqueológicos
do século XIX, foi identificado por Estácio da
Veiga um complexo piscícola. Visitando o
terreno e procedendo à prospecção do mesmo,
não se identifica qualquer vestígio da estrutura
ou materiais associados. O terreno é actualmente
um baldio, com arbustos e matos densos. Os
recentes trabalhos realizados pela ERA em 2009
também não identificaram o local
Período Cronológico: Desconhecido.
Classificação/
18666/5925

Legislação/

Protecção:

Fonte/ Bibliografia: Veiga, 1887 (565-567) e
1910 (226-227); Santos, 1971 (124-126);
Alarcão, 1988 (182).

Vista do sítio

Valor Patrimonial: Indeterminado

Uso do solo: Baldio.

acção Conservação da Estrutura: Indeterminado
Potencial Científico: Indeterminado
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Tipicidade: Elevado
Mexilhoeira Grande
Grau de Raridade: Elevado
Localização geográfica:
Valor Estético: Indeterminado
Meridiano: 157629
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Paralelo: 18463
Inserção Paisagística: Elevado
CMP 1/25000 Folha nº: 603
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Localização face ao projecto: dentro da área do
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
projecto.
Ameaças:
humana.

Agentes

climatéricos

e

Interesse Público: Indeterminado
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Elemento I
Designação: Quinta da Rocha 1

Tipo de Sítio: Vestígios diversos

Descrição do sítio: Consultando a base de
dados Endovélico, a mesma aponta para a
existência de um sítio arqueológico com
vestígios diversos. Não estão especificados o
tipo e cronologia dos vestígios nem existe
bibliografia
associada.
Os
trabalhos
arqueológicos da ERA em 2009 não detectaram
vestígios. Os trabalhos agora realizados também
não permitiram esclarecer a situação. O local
apresenta um coberto vegetal denso composto
por arbustos e matos.
Período Cronológico: Desconhecido.
Classificação/ Legislação/ Protecção: CNS
18813
Fonte/ Bibliografia: Base dados Endovélico.
Uso do solo: Baldio.
Ameaças: Desconhecido.
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/
Mexilhoeira Grande
Localização geográfica:

Vista do sítio

Meridiano: 158062

Valor Patrimonial: Indeterminado

Paralelo: 18429

Conservação da Estrutura: Indeterminado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Potencial Científico: Indeterminado

Localização face ao projecto: dentro da área do Tipicidade: Elevado
projecto.
Grau de Raridade: Elevado
Valor Estético: Indeterminado
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Interesse Público: Indeterminado
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Elemento J
Designação: Quinta da Rocha 2

Tipo de Sítio: Vestígios diversos

Descrição do sítio: Consultando a base de
dados Endovélico, a mesma aponta para a
existência de um sítio arqueológico com
vestígios diversos. Não estão especificados o
tipo e cronologia dos vestígios nem existe
bibliografia
associada.
Os
trabalhos
arqueológicos da ERA em 2009 não detectaram
vestígios. Os trabalhos agora realizados também
não permitiram esclarecer a situação. O local
apresenta um coberto vegetal denso composto
por arbustos e matos.
Período Cronológico: Desconhecido.
Classificação/ Legislação/ Protecção: CNS
18814
Fonte/ Bibliografia: Base de dados Endovélico.
Uso do solo: Baldio.
Ameaças: Desconhecido.
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/
Mexilhoeira Grande
Localização geográfica:
Meridiano: 157708
Paralelo: 18591
CMP 1/25000 Folha nº: 603

Vista do sítio

Valor Patrimonial: Indeterminado
Conservação da Estrutura: Indeterminado
Potencial Científico: Indeterminado

Tipicidade: Elevado
Localização face ao projecto: dentro da área do
Grau de Raridade: Elevado
projecto.
Valor Estético: Indeterminado
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Interesse Público: Indeterminado
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Elemento K
Designação: Quinta da Rocha 3

Tipo de Sítio: vestígios diversos

Descrição do sítio: Consultando a base de
dados Endovélico, a mesma aponta para a
existência de um sítio arqueológico com
vestígios diversos. Não estão especificados o
tipo e cronologia dos vestígios nem existe
bibliografia
associada.
Os
trabalhos
arqueológicos da ERA em 2009 não detectaram
vestígios. Os trabalhos agora realizados também
não permitiram esclarecer a situação. O local
apresenta um coberto vegetal composto por
arbustos e matos.
Período Cronológico: Desconhecido.
Classificação/ Legislação/ Protecção: CNS
18815
Fonte/ Bibliografia: Base de dados Endovélico.
Uso do solo: Baldio.

Vista do sítio

Ameaças: Desconhecido.
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Valor Patrimonial: Indeterminado
Mexilhoeira Grande
Conservação da Estrutura: Indeterminado
Localização geográfica:
Potencial Científico: Indeterminado
Meridiano: 157499
Tipicidade: Elevado
Paralelo: 18581
Grau de Raridade: Elevado
CMP 1/25000 Folha nº: 603
Valor Estético: Indeterminado
Localização face ao projecto: dentro da área do
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
projecto.
Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Interesse Público: Indeterminado
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Elemento L
Designação: Poço Fuzeiro

Tipo de Sítio: vestígios diversos

Descrição do sítio: Os trabalhos arqueológicos
realizados pela ERA em 2009 apontam para a
existência no topónimo Poço Fuzeiro de alguns
vestígios diversos. Desconhece-se a fonte que
indiciou a existência deste elemento da Préhistória. Os trabalhos de 2009 não identificaram
elementos concretos.
Período Cronológico: pré-história.
Classificação/ Legislação/ Protecção: Não
existe.

Não se localizou qualquer referência no terreno a este sítio.

Fonte/ Bibliografia: Trabalhos da Era, 2009,
(ficha de sítio n.º 19 do inventário).
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Actividades agrícolas.
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/
Mexilhoeira Grande
Valor Patrimonial: Indeterminado
Localização geográfica:

Conservação da Estrutura: Indeterminado

Meridiano: 158200

Potencial Científico: Indeterminado

Paralelo: 19975

Tipicidade: Indeterminado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Grau de Raridade: Indeterminado

Localização face ao projecto: dentro da área do Valor Estético: Indeterminado
projecto.
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Inserção Paisagística: Indeterminado
Significado Histórico-Cultural: Indeterminado
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Interesse Público: Indeterminado
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Elemento M
Designação: Lameira

Tipo de Sítio: Estela menir

Descrição do sítio: Os trabalhos arqueológicos
realizados pela ERA em 2009 apontam para a
existência no topónimo Lameira de uma estela
menir. Desconhece-se a fonte que indiciou a
existência deste elemento da Pré-história. Os
trabalhos de 2009 não identificaram este
elemento. Os trabalhos agora realizados vem
confirmar a não existência deste elemento.
Perguntou-se ainda ao caseiro da quinta se
conhecia este elemento e o mesmo, que aqui
vive desde a sua infância, desconhece a
existência de tal elemento. Foram mostradas
algumas fotos de estelas menires diferentes para
o elucidar sobre o que pretendíamos identificar.
Período Cronológico: pré-história.
Classificação/ Legislação/ Protecção: Não
existe.

Vista do sítio

Valor Patrimonial: Indeterminado

Fonte/ Bibliografia: Trabalhos da Era, 2009,
(ficha de sítio n.º 20 do inventário).

Conservação da Estrutura: Indeterminado

Uso do solo: Agrícola.

Potencial Científico: Indeterminado

Ameaças: Actividades agrícolas.

Tipicidade: Elevado

Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Grau de Raridade: Elevado
Mexilhoeira Grande
Valor Estético: Indeterminado
Localização geográfica:
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Meridiano: 157964

Inserção Paisagística: Elevado

Paralelo: 19666

Significado Histórico-Cultural: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Originalidade/Singularidade: Indeterminado

Localização face ao projecto: dentro da área do Interesse Público: Indeterminado
projecto.
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Elemento N
Designação: Quinta da Rocha 4

Tipo de Sítio: vestígios diversos

Descrição do sítio: Os trabalhos arqueológicos
realizados pela arqueóloga Vera Freitas Valor Patrimonial: Elevado
identificaram vestígios romanos na área.
Conservação da Estrutura: Indeterminado
Período Cronológico: período romano.
Potencial Científico: Indeterminado
Classificação/ Legislação/ Protecção: Não
Tipicidade: Elevado
existe.
Fonte/ Bibliografia: Informação fornecida por Grau de Raridade: Elevado
Vera Freitas

Valor Estético: Indeterminado

Uso do solo: Agrícola/Florestal.

Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado

Ameaças: Actividades agrícolas.

Inserção Paisagística: Elevado

Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Significado Histórico-Cultural: Elevado
Mexilhoeira Grande
Originalidade/Singularidade: Indeterminado
Localização geográfica:
Interesse Público: Elevado
Meridiano: 157712,78
Paralelo: 018854,96
CMP 1/25000 Folha nº: 603
Localização face ao projecto: dentro da área do
projecto.

Para os elementos patrimoniais identificados através da prospecção arqueológica
sistemática foi criada uma ficha de identificação individual da qual consta:



Número de identificação do elemento patrimonial – corresponde ao número atribuído ao elemento
patrimonial;



Designação – corresponde à designação pela qual o elemento patrimonial é conhecido;



Registo fotográfico – fotografias dos locais de interesse patrimonial que poderão ser afectados pelo
projecto;
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Valor Patrimonial – valor patrimonial, científico e artístico, bem como o grau de raridade e
interesse conservacionista do elemento;



Descrição – pequena descrição do elemento patrimonial, com indicação da época em que se insere;



Espólio – descrição do espólio arqueológico eventualmente existente, relacionado com o elemento;



Classificação/Legislação/Protecção – referência à existência ou não de protecção do elemento
patrimonial por parte das entidades competentes;



Fonte – modo como se obteve conhecimento do elemento patrimonial;



Bibliografia – referências bibliográficas ao elemento patrimonial;



Uso do Solo – actual uso do solo no local onde se situa o elemento patrimonial;



Ameaças – situações que ameacem a integridade do elemento patrimonial;



Localização administrativa – localização ao nível do Distrito, concelho, freguesia e lugar;



Localização geográfica – indicação do meridiano, do paralelo, da altitude e da Carta Militar de
Portugal onde se situa o elemento patrimonial;



Localização face ao Projecto;



Localização em cartografia à escala 1:25.000.

2. SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS NA ÁREA DO PROJECTO
2.1 FICHAS DE SÍTIO

O processo da salvaguarda patrimonial deverá, com efeito, competir a todos, à
sociedade em geral: “todos têm direito à fruição e criação cultural, bem como o dever
de preservar, defender e valorizar o património”1, sendo certo que o principal papel
compete ao Estado, quer como tarefa fundamental, “proteger e valorizar o património

1

Artigo 78.º, Constituição da República Portuguesa (CRP), V revisão constitucional.
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cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos
naturais e assegurar um correcto ordenamento do território”2, quer como acção
específica em promover a salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando‐
o elemento vivificador da identidade cultural comum”.3

Neste enquadramento, e não obstante o património constituir um papel de mobilização
colectiva, as acções da salvaguarda e da valorização tendem a constituir uma matéria
que a sociedade remete para o Estado, para as autarquias, revelando o quão ténue
pode ser o seu vínculo à causa pública, ao reconhecimento de um interesse público.

Foram identificados na área do Estudo de Impacte Ambiental 12 elementos patrimoniais
que se enquadram na categoria de Património Cultural arqueológico, arquitectónico e
etnográfico.

Seguem‐se as fichas de sítio.

2

Artigo 9.º CRP, V revisão constitucional.

3

Artigo 78.º, CRP, V revisão constitucional.
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Elemento 1
Designação: Cruzinha

Tipo de Sítio: Estrutura

Descrição do sítio: Observa-se no terreno a
existência de duas estruturas executadas com
blocos de calcário, unidos entre si por
argamassas e por isso verifica-se um cuidado na
execução da estrutura. Poderá tratar-se de uma
antiga habitação dado que junto à estrada se
observa ainda uma estrutura com sinais de
degradação composta por blocos de calcário, a
que está associada cerâmica de construção
associada a um piso.
Espólio: cerâmica
(fragmento)

de

construção,

tegulae

Período Cronológico: romano
Classificação/ Legislação/ Protecção: CNS
5926
Fonte/ Bibliografia: Alarcão, 1988: 182,
n17/110.
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Actividades agrícolas.

Vista do sítio arqueológico

Valor Patrimonial: Elevado
Conservação da Estrutura: Médio
Potencial Científico: Indeterminado

Tipicidade: Elevado
Distrito/Concelho/Freguesia: Faro/ Portimão/
Grau de Raridade: Elevado
Mexilhoeira Grande
Valor Estético: Elevado
Lugar: Quinta da Rocha
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Localização geográfica:
Inserção Paisagística: Elevado
Meridiano: 157910
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Paralelo: 19874
Originalidade/Singularidade: Elevado
CMP 1/25000 Folha nº: 603
Interesse Público: Elevado
Localização face ao projecto: dentro da área do
projecto.
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Elemento 2
Designação: Lameira 1

Tipo de Sítio: Cetária

Descrição do sítio: Na prospecção do terreno, e
numa
zona
de
arriba,
destacando-se
medianamente na paisagem, pode-se observar a
existência de um tanque revestido a opus
signium. No local existe ainda uma estrutura
muito danificada
Espólio: cerâmica de construção do período
romano (tegulae).
Período Cronológico: romano
Classificação/ Legislação/ Protecção: CNS
5928.
Fonte/ Bibliografia: Ferreira, 1983:52;
Marques, 1986: 57-58.
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Erosão e actividades agrícolas.

Vista do sítio arqueológico

Valor Patrimonial: Elevado
Conservação da Estrutura: Médio

Potencial Científico: Elevado
Distrito/Concelho/Freguesia: Faro/ Portimão/
Mexilhoeira Grande
Tipicidade: Elevado
Lugar: Quinta da Rocha

Grau de Raridade: Elevado

Localização geográfica:

Valor Estético: Elevado

Meridiano: 158467

Dimensão/Monumentalidade: Médio

Paralelo: 19595

Inserção Paisagística: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Significado Histórico-Cultural: Elevado

Localização face ao projecto: dentro da área do Originalidade/Singularidade: Elevado
projecto.
Interesse Público: Elevado
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Elemento 3
Designação: Forte da Rocha

Tipo de Sítio: edifício

Descrição do sítio: No cimo de uma arriba, em
local de excelente visibilidade e numa área com
clara apetência para controlo da costa, observase uma estrutura de grandes dimensões,
abobadada e executada com aparelho cuidado.
As paredes são de grande espessura e apresenta
algumas pequenas frestas e janelas. Colado a
este edifício principal existem vestígios de outra
estrutura. Claramente trata-se de uma construção
planeada e poderá estar associada a um antigo
forte.
Espólio: não se identificou
Período Cronológico: indeterminado

Vista do sítio arqueológico

Classificação/ Legislação/ Protecção: CNS
Valor Patrimonial: Elevado
18730.
Conservação da Estrutura: Mau
Fonte/ Bibliografia: nada a referir
Uso do solo: baldio.

Potencial Científico: Elevado

Ameaças: Erosão e actividades agrícolas.

Tipicidade: Elevado

Distrito/Concelho/Freguesia: Faro/ Portimão/ Grau de Raridade: Elevado
Mexilhoeira Grande
Valor Estético: Elevado
Lugar: Quinta da Rocha
Dimensão/Monumentalidade: Elevado
Localização geográfica:

Inserção Paisagística: Elevado

Meridiano: 157829

Significado Histórico-Cultural: Elevado

Paralelo: 18429

Originalidade/Singularidade: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Interesse Público: Elevado

Localização face ao projecto: dentro da área do
projecto.
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Elemento 4
Designação: Quinta da Rocha 4

Tipo de Sítio: Nora

Descrição do sítio: Trata-se de uma estrutura
circular apresentando ainda aparelho mecânico
de extracção de água.
Espólio: nada a assinalar.
Período Cronológico: Século XX
Classificação/ Legislação/ Protecção: não
existe.
Fonte/ Bibliografia: não existe
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Erosão e actividades agrícolas.
Distrito/Concelho/Freguesia: Faro/ Portimão/
Mexilhoeira Grande.

Vista do sítio arqueológico

Lugar: Quinta da Rocha

Valor Patrimonial: Elevado

Localização geográfica:

Conservação da Estrutura: Bom

Meridiano: 158362

Potencial Científico: Médio

Paralelo: 19143

Tipicidade: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Grau de Raridade: Médio
Localização face ao projecto: dentro da área do Valor Estético: Elevado
projecto.
Dimensão/Monumentalidade: Médio
Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Elevado
Interesse Público: Médio
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Elemento 5
Designação: Quinta da Espargueira

Tipo de Sítio: Casal rústico

Descrição do sítio: Conjunto habitacional
inserido numa zona dominante da paisagem,
apresentando casa de habitação e estruturas de
apoio. Apresenta alguns elementos de
arquitectura vernacular algarvia como as
chaminés e vãos de portas e janelas em pedra.
Apresenta ainda um muro ao redor das
habitações, o que lhe confere uma estrutura mais
robusta.
Espólio: nada a assinalar.
Período Cronológico: Século XIX e XX
Classificação/ Legislação/ Protecção: não
existe.
Fonte/ Bibliografia: não existe.
Uso do solo: Agrícola.

Vista do sítio arqueológico

Valor Patrimonial: Elevado

Conservação da Estrutura: Médio
Ameaças: Agentes climáticos e actividades
Potencial Científico: Baixo
agrícolas.
Distrito/Concelho/Freguesia:
Mexilhoeira Grande

Faro/Portimão/ Tipicidade: Elevado
Grau de Raridade: Elevado

Lugar: Quinta da Rocha

Valor Estético: Elevado

Localização geográfica:

Dimensão/Monumentalidade: Médio

Meridiano: 157330

Inserção Paisagística: Elevado

Paralelo: 19969

Significado Histórico-Cultural: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Originalidade/Singularidade: Elevado
Localização face ao projecto: dentro da área do Interesse Público: Elevado
projecto.
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Elemento 6
Designação: Vila Isabel

Tipo de Sítio: achado isolado

Descrição do sítio: Foi identificado um
pequeno lítico que apresenta alguns sinais de
desgaste.
Espólio: lítico
Período Cronológico: indeterminado
Classificação/ Legislação/ Protecção: não
existe
Fonte/ Bibliografia:
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Erosão e actividades agrícolas.
Distrito/ Concelho/ Freguesia:
Portimão/ Mexilhoeira Grande

Faro/

Vista do sítio arqueológico

Lugar: Quinta da Rocha
Localização geográfica:
Meridiano: 157303
Paralelo: 18652
CMP 1/25000 Folha nº: 603
Localização face ao projecto: dentro da área
do projecto.
Valor Patrimonial: Elevado
Conservação da Estrutura: Indeterminado
Potencial Científico: Indeterminado
Tipicidade: Indeterminado

Lítico

Grau de Raridade: Elevado
Valor Estético: Elevado
Dimensão/Monumentalidade:
Indeterminado
Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Elevado
Interesse Público: Elevado
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Elemento 7
Designação: Casa do Garajau

Tipo de Sítio: casal rústico

Descrição do sítio: Conjunto habitacional
inserido numa zona dominante da paisagem,
apresentando casa de habitação e estruturas de
apoio. Apresenta alguns elementos de
arquitectura vernacular algarvia como as
chaminés e vãos de portas e janelas em pedra.
Espólio: nada a assinalar.
Período Cronológico: Século XIX e XX
Classificação/ Legislação/ Protecção: não
existe. Corresponde ao artigo 3259.
Fonte/ Bibliografia: não existe.
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Agentes climáticos e actividades
agrícolas.

Vista do sítio arqueológico

Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Valor Patrimonial: Elevado
Mexilhoeira Grande
Conservação da Estrutura: Mau
Lugar: Quinta da Rocha
Potencial Científico: Baixo
Localização geográfica:

Tipicidade: Elevado

Meridiano: 158004

Grau de Raridade: Elevado

Paralelo: 18955

Valor Estético: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Dimensão/Monumentalidade: Médio

Localização face ao projecto: dentro da área do Inserção Paisagística: Elevado
projecto.
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Elevado
Interesse Público: Elevado
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Elemento 8
Designação: Casa do Maçarico

Tipo de Sítio: casal rústico

Descrição do sítio: Conjunto habitacional
inserido numa zona dominante da paisagem,
apresentando casa de habitação e estruturas de
apoio. Apresenta alguns elementos de
arquitectura vernacular algarvia como as
chaminés e vãos de portas e janelas em pedra.
Espólio: nada a assinalar.
Período Cronológico: Século XIX e XX
Classificação/ Legislação/ Protecção: não
existe. Corresponde ao artigo 3261.
Fonte/ Bibliografia: não existe.
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Agentes climáticos e actividades
agrícolas.

Vista do sítio arqueológico

Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/ Valor Patrimonial: Elevado
Mexilhoeira Grande
Conservação da Estrutura: Médio
Lugar: Quinta da Rocha
Potencial Científico: Baixo
Localização geográfica:
Tipicidade: Elevado
Meridiano: 157598
Grau de Raridade: Elevado
Paralelo: 19025
Valor Estético: Elevado
CMP 1/25000 Folha nº: 603
Dimensão/Monumentalidade: Médio
Localização face ao projecto: dentro da área do
Inserção Paisagística: Elevado
projecto.
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Elevado
Interesse Público: Elevado
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Elemento 9
Designação: Casa do Abelharudo

Tipo de Sítio: casal rústico

Descrição do sítio: Conjunto habitacional
inserido numa zona dominante da paisagem,
apresentando casa de habitação e estruturas de
apoio. Apresenta alguns elementos de
arquitectura vernacular algarvia como a
utilização de paredes de taipa. A estrutura
encontra-se bastante arruinada.
Espólio: nada a assinalar.
Período Cronológico: Século XIX e XX
Classificação/ Legislação/ Protecção: não
existe. Corresponde ao artigo matricial 3266.
Fonte/ Bibliografia: não existe.
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Agentes climáticos e actividades
agrícolas.
Distrito/ Concelho/ Freguesia:
Portimão/ Mexilhoeira Grande

Faro/

Vista do sítio arqueológico

Valor Patrimonial: Elevado
Conservação da Estrutura: Mau

Lugar: Quinta da Rocha

Potencial Científico: Baixo

Localização geográfica:

Tipicidade: Elevado

Meridiano:158062

Grau de Raridade: Elevado

Paralelo: 19963

Valor Estético: Elevado

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Dimensão/Monumentalidade: Médio

Localização face ao projecto: dentro da área Inserção Paisagística: Elevado
do projecto.
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Elevado
Interesse Público: Elevado
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Elemento 10
Designação: Casa da Praia

Tipo de Sítio: casal rústico

Descrição do sítio: Conjunto habitacional
inserido numa zona dominante da paisagem,
apresentando casa de habitação e estruturas de
apoio. Apresenta alguns elementos de
arquitectura vernacular algarvia como a
utilização de paredes de taipa. A estrutura
encontra-se bastante arruinada.
Espólio: nada a assinalar.
Período Cronológico: Século XIX e XX
Classificação/ Legislação/ Protecção: não
existe. Corresponde ao artigo matricial 3268.
Fonte/ Bibliografia: não existe.
Uso do solo: Agrícola.

Vista do sítio arqueológico

Ameaças: Agentes climáticos e actividades Valor Patrimonial: Elevado
agrícolas.
Conservação da Estrutura: Mau
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/
Potencial Científico: Baixo
Mexilhoeira Grande
Tipicidade: Elevado
Lugar: Quinta da Rocha
Localização geográfica:

Grau de Raridade: Elevado

Meridiano: 157462

Valor Estético: Elevado

Paralelo: 18652

Dimensão/Monumentalidade: Médio

CMP 1/25000 Folha nº: 603

Inserção Paisagística: Elevado

Localização face ao projecto: dentro da área do Significado Histórico-Cultural: Elevado
projecto.
Originalidade/Singularidade: Elevado
Interesse Público: Elevado
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Elemento 11
Designação: Casa do Noitibó

Tipo de Sítio: casal rústico

Descrição do sítio: Conjunto habitacional
inserido numa zona dominante da paisagem,
apresentando casa de habitação e estruturas de
apoio. Apresenta alguns elementos de
arquitectura vernacular algarvia como a
utilização de paredes de taipa. A estrutura
apresenta alguns sinais preocupantes de
desgaste que conduzirá a um estado de ruína.
Espólio: nada a assinalar.
Período Cronológico: Século XIX e XX
Classificação/ Legislação/ Protecção: não
existe. Corresponde ao artigo matricial 3258.
Fonte/ Bibliografia: não existe.
Uso do solo: Agrícola.

Vista do sítio arqueológico

Ameaças: Agentes climáticos e actividades Valor Patrimonial: Elevado
agrícolas.
Conservação da Estrutura: Médio
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/
Potencial Científico: Baixo
Mexilhoeira Grande
Tipicidade: Elevado
Lugar: Quinta da Rocha
Grau de Raridade: Elevado
Localização geográfica:
Valor Estético: Elevado
Meridiano: 157752
Dimensão/Monumentalidade: Médio
Paralelo: 19401
Inserção Paisagística: Elevado
CMP 1/25000 Folha nº: 603
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Localização face ao projecto: dentro da área
Originalidade/Singularidade: Elevado
do projecto.
Interesse Público: Elevado
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Elemento 12
Designação: Vila Júlio Manuel

Tipo de Sítio: núcleo de sílex

Descrição do sítio: numa área de pastagem foi
identificado um núcleo de sílex apresentando
sinais de talhe.
Espólio: núcleo de sílex.
Período Cronológico: Pré-história
Classificação/ Legislação/ Protecção: não
existe.
Fonte/ Bibliografia: não existe.
Uso do solo: Agrícola.
Ameaças: Agentes climáticos e actividades
agrícolas.
Distrito/ Concelho/ Freguesia: Faro/ Portimão/
Mexilhoeira Grande
Lugar: Quinta da Rocha
Localização geográfica:
Meridiano: 158480
Paralelo: 19319
CMP 1/25000 Folha nº: 603

Vista do sítio arqueológico

Valor Patrimonial: Elevado

Conservação da Estrutura: Indeterminado
Localização face ao projecto: dentro da área do
Potencial Científico: Indeterminado
projecto.
Tipicidade: Elevado
Grau de Raridade: Elevado
Valor Estético: Elevado
Dimensão/Monumentalidade: Indeterminado
Inserção Paisagística: Elevado
Significado Histórico-Cultural: Elevado
Originalidade/Singularidade: Elevado
Interesse Público: Elevado
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3. ANÁLISE DE IMPACTES
Procede‐se de seguida a uma avaliação dos impactes do projecto sobre o património,
tendo em conta os seguintes factores: natureza, ordem, magnitude, significância,
período temporal, reversibilidade, probabilidade de ocorrência e incidência espacial.

NATUREZA:
POSITIVO...……….……
NULO...…………….……
NEGATIVO. ………. ….

ORDEM:
+
0
-

SIGNIFICÂNCIA:
ELEVADA……….……….
MÉDIA ………….……….
BAIXA………….………

D
I
C

P. TEMPORAL:
E1
M1
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
CERTO........................
PROVÁVEL.................
IMPROVÁVEL.............
DESCONHECIDO.......

DIRECTO. …………
INDIRECTO. ………
CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................
CURTO PRAZO........
MÉDIO/ LONGO.......

ELEVADA...……….…
MÉDIA …. ……………
BAIXA...………………

E
M
B

REVERSIBILIDADE:
im
cp
mlp

TEMPORÁRIO…......
PERMANENTE……....

T
P

INCID. ESPACIAL:
c
p
i
d

LOCAL.....................
ENVOLVENTE.........
REGIONAL...............

L
e
R

Da análise da proposta do projecto podemos concluir que o mesmo não terá qualquer
tipo de impacte sobre o património arqueológico conhecido, dado que se trata de uma
operação de reabilitação de edificações actualmente em más condições. O projecto de
reabilitação pretende ainda manter as técnicas antigas construtivas e este aspecto
merece ampla concordância, dado que se preserva as antigas técnicas construtivas. Em
relação ao restante território que compõe a propriedade, mantem‐se a sua utilização
atual.

Assim, em relação aos elementos identificados durante a pesquisa de gabinete e sobre
os quais não se identificaram, in situ, essas evidências:
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Elemento A
NATUREZA:
POSITIVO
...…………….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

Elemento B
NATUREZA:
POSITIVO...…………….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

Elemento C
NATUREZA:
POSITIVO...…………….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

41

Elemento D
NATUREZA:
POSITIVO...…………….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

Elemento E
NATUREZA:
POSITIVO...…………….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

Elemento F
NATUREZA:
POSITIVO...…………….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e
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Elemento G
NATUREZA:
POSITIVO
...…………….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

LOCAL.....................

L

Elemento H
NATUREZA:
POSITIVO...…………….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

Elemento I
NATUREZA:
POSITIVO...…………….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e
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Elemento J
NATUREZA:
POSITIVO...…………….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

Elemento K
NATUREZA:
POSITIVO...…………….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

Elemento L
NATUREZA:
POSITIVO...…………….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e
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Elemento M
NATUREZA:
POSITIVO...…………….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

Elemento N
NATUREZA:
POSITIVO...…………….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

C

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
DESCONHECIDO.......

CUMULATIVO. ……

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
d

ENVOLVENTE.........

e

E em relação aos restantes, que foram identificaram durante a prospecção do terreno:

Elemento 1
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
i

ENVOLVENTE.........

e
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Elemento 2
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
i

ENVOLVENTE.........

e

Elemento 3
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
i

ENVOLVENTE.........

e

Elemento 4
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
i

ENVOLVENTE.........

e
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Elemento 5
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
i

ENVOLVENTE.........

e

Elemento 6
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………

MAGNITUDE:

IMEDIATO................

BAIXA...………………

B

REVERSIBILIDADE:
im

PERMANENTE……....

P

INCID. ESPACIAL:
i

ENVOLVENTE.........

e

Elemento 7
NATUREZA:
POSITIVO...……….……

ORDEM:
+

SIGNIFICÂNCIA:
BAIXA………….………

I

P. TEMPORAL:
B1

PROB. OCORRÊNCIA:
IMPROVÁVEL.............

INDIRECTO. ………
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4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Os elementos patrimoniais identificados revelaram a grande importância da Quinta da
Rocha no contexto histórico da região, estabelecendo ainda um padrão de continuidade
em relação às consecutivas ocupações humanas da região do algarve.
Atendendo a este aspecto, merece ainda destaque que o projecto que se pretende
desenvolver pretende assegurar na íntegra a valorização do património cultural e a
preservação, conservação e melhoria das estruturas construídas mantendo a sua actual
leitura. Neste sentido, preconiza‐se em relação aos elementos patrimoniais
identificados as seguintes medidas específicas:
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NÚMERO FICHA DE
SÍTIO

DESIGNAÇÃO

Medidas de Minimização

A

Quinta da Rocha

Vedação em relação à obra. Colocação de placa a
avisar a sensibilidade arqueológica do local.

B

Poço Vezeiro 2

Acompanhamento arqueológico

C

Quinta da Lameira

Vedação em relação à obra. Reprospecção do local.

D

Poço Vezeiro

Acompanhamento arqueológico

E

Monte Isabel

Acompanhamento arqueológico das obras a realizar
neste local.

F

Terraço da Rocha

Sondagens arqueológicas.

G

Lameira

Sondagens arqueológicas.

50

NÚMERO FICHA DE
SÍTIO

H

DESIGNAÇÃO

Medidas de Minimização

Vau

Vedação em relação à obra.

I

Quinta da Rocha 1

Acompanhamento arqueológico da desmatação.
Reprospecção.

J

Quinta da Rocha 2

Acompanhamento arqueológico da desmatação.
Reprospecção.

K

Quinta da Rocha 3

Acompanhamento arqueológico da desmatação.
Reprospecção.

L

Poço Fuzeiro

Acompanhamento arqueológico da desmatação.
Reprospecção.

M

Lameira

Reprospecção do local.

N

Quinta da Rocha 4

Realização de sondagens arqueológicas de avaliação
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NÚMERO FICHA DE
SÍTIO

1

2

3

4

5

6

DESIGNAÇÃO

Cruzinha

Medidas de Minimização

Vedação em relação à obra e preservação da
estrutura. Escavação arqueológica preventiva do
sítio.

Lameira 1

Vedação em relação à obra e manutenção da
estrutura

Forte da Rocha

Vedação em relação à obra e preservação da
estrutura.

Quinta da Rocha 4

Manutenção da estrutura (o projecto comtempla a
sua preservação, conservação e melhoria, mantendo
a sua leitura original).

Quinta da Espargueira

Manutenção da estrutura (o projecto comtempla a
sua preservação, conservação e melhoria, mantendo
a sua leitura original).

Vila Isabel

Nada a propor. Fica fora da área de intervenção
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NÚMERO FICHA DE
SÍTIO

7

8

9

10

11

12

DESIGNAÇÃO

Medidas de Minimização

Casa do Garajau

Manutenção da estrutura (o projecto comtempla a
sua preservação, conservação e melhoria, mantendo
a sua leitura original).

Casa do Maçarico

Manutenção da estrutura (o projecto comtempla a
sua preservação, conservação e melhoria, mantendo
a sua leitura original).

Casa do Abelharudo

Manutenção da estrutura (o projecto comtempla a
sua preservação, conservação e melhoria, mantendo
a sua leitura original).

Casa da Praia

Manutenção da estrutura (o projecto comtempla a
sua preservação, conservação e melhoria, mantendo
a sua leitura original).

Casa do Noitibó

Manutenção da estrutura (o projecto comtempla a
sua preservação, conservação e melhoria, mantendo
a sua leitura original).

Vila Júlio Manuel

Acompanhamento arqueológico

Para além das medidas específicas apresentadas e desconhecendo o local de
implantação de estaleiros, os mesmos não poderão estar localizados em áreas próximas
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dos sítios identificados. Acresce que a implantação dos estaleiros deverá ter
previamente parecer arqueológico.
Para além destas medidas de carácter específico, recomenda‐se ainda o
acompanhamento arqueológico da totalidade das obras, devendo ser constituída uma
equipa de forma a acompanhar todas as frentes de obras que possam ocorrer ao
mesmo tempo.

5. LIMITES AO CONHECIMENTO
O espaço rural em análise é povoado por um arbustos dispersos ou em associação a
algumas árvores. No estrato arbóreo observam‐se pequenas árvores dispersas por toda
a área. As espécies dispersas observadas foram: amendoeira (Prunus dulcis), zambujeiro
(Olea europaea var. sylvestris), a alfarrobeira (Ceratonia siliqua) e o pinheiro (Pinus
pinea). Alguns destes elementos encontram‐se inseridos na área urbanizada. O estrato
herbáceo domina a paisagem dado que se trata de prados.
O projecto comporta uma limitação específica: trata‐se da reabilitação de 18 núcleos
habitacionais. Neste sentido, a prospecção focou‐se nessas áreas, não se tendo
verificado dificuldades relevantes. Para além disso, foram ainda percorridos os
percursos de todas as infraestruturas que vão servir essas habitações. Foram ainda
prospectadas as áreas ao redor das habitações ou áreas que já estavam assinaladas em
anteriores estudos. A prospecção não foi dificultada apesar dos campos se encontrarem
com mato.

6. EVOLUÇÃO DA ÁREA NA AUSÊNCIA DO PROJECTO
O presente capítulo tem como objectivo proceder à avaliação da Solução 0, ou seja, o
não desenvolvimento do projecto turístico.
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Do ponto de vista do património edificado, arquitectónico ou etnográfico, podemos
afirmar que a não execução do projecto acarretaria a degradação e consequente
desaparecimento das estruturas construídas, o que seria uma perda irreparável para a
região.
No que concerne ao património arqueológico, não obstante os impactes negativos que
eventualmente a realização de obras possa acarretar, o acompanhamento arqueológico
dos trabalhos permitirá, possivelmente, detectar vestígios arqueológicos que, desde que
devidamente estudados, beneficiarão o conhecimento da dinâmica ocupacional da
região.

7. CONCLUSÃO
Metodologicamente, foi realizada uma pesquisa de gabinete exaustiva recorrente a
fontes escritas sobre a história da área. Foram também contactadas entidades locais no
sentido de apurar a existência de elementos culturais relevantes. Depois de concluída a
pesquisa de gabinete, foi realizado o trabalho de campo recorrendo‐se à prospecção
arqueológica sistemática de todas as áreas afectadas pelo desenvolvimento do
empreendimento turístico através de buffer´s de 250 metros a partir do centro de cada
núcleo habitacional (18 núcleos habitacionais). Depois de contactada a arqueóloga Vera
Freitas (Câmara Municipal de Portimão), a mesma indicou de forma precisa elementos
até então desconhecidos. Viu‐se então a necessidade de regressar ao terreno e realizar
uma resprospecção de áreas, mais abrangente e totalizando o conjunto do terreno.

O projecto de desenvolvimento turístico que se pretende executar visa a reabilitação de
18 núcleos habitacionais numa propriedade de cariz agrícola. O projecto procura assim
manter as habitações, melhorando as condições de habitabilidade mas preservando a
sua memória histórica e implantação no terreno. Analisando as diversas habitações,
optou‐se por considerar apenas as que eram mais antigas e que utilizavam técnicas de
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construção antigas (taipa) e por isso foram considerados 6 núcleos. Os restantes são
construções recentes e executadas em tijolo e cimento, sem preocupações com a
utilização de técnicas antigas. Neste sentido, do ponto de vista do património histórico
não merecem destaque.

Para além disso, foram ainda prospectadas todas as áreas identificadas em estudos
anteriores e nos quais estava assinalada a existência de elementos patrimoniais.
Tratando‐se de um terreno agrícola, o mesmo não estava urbanizado. Com
características de terras de pastagens, não apresentava dificuldades de progressão, seja
pelo facto de ser plano e por não ter elementos vegetais impeditivos de progredir ou
observar o solo. A prospecção sistemática foi realizada na totalidade da área afectada
pelo projecto e concluída no mês de Agosto de 2019.
Grosso modo, é possível percorrer o terreno e obter bons resultados durante a
prospecção. Genericamente, como se observa pela carta de prospecção, o terreno foi
percorrido a 85% e 65%. Considera‐se que 85% corresponde a áreas onde a prospecção
apenas é dificultada em áreas pouco expressivas enquanto que em 65% o terreno não é
prospectado pela totalidade, sendo afectado pelo desenvolvimento arbustivo, e de
matos, que não ajudam à percepção do solo. Apenas não foi prospectada a área de
sapal dado que a mesma se encontra inundada.
Conclui‐se que o projecto que se pretende implementar constitui uma mais‐valia ao
nível do património cultural, e em especial na vertente do património etnográfico, dado
que levará à preservação e melhoria dos elementos actualmente existentes.
Contudo, é necessário assegurar o acompanhamento arqueológico em fase de obra de
forma a assegurar a correcta preservação de elementos que possam existir mas que
actualmente são desconhecidos.
Relatório realizado por Pedro Ventura
02 de setembro de 2019
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9. ANEXOS
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