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Anexo D:

Ecologia

Elenco Florístico
(Ocorrência: C – Confirmada, X – Potencial)
Família

Nome científico

Nome comum

Alismataceae
Alismataceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Amaryllidaceae
Amaryllidaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apocynaceae
Aquifoliaceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araliaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Aspleniaceae
Aspleniaceae
Aspleniaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Alisma plantago-aquatica
Baldellia alpestris
Amaranthus deflexus
Amaranthus hybridus
Amaranthus retroflexus
Chenopodium album
Chenopodium ambrosioides
Allium triquetrum
Narcissus bulbocodium
Angelica sylvestris
Apium nodiflorum
Carum verticillatum
Daucus carota
Foeniculum vulgare
Heracleum sphondylium
Hydrocotyle vulgaris
Oenanthe crocata
Peucedanum lancifolium
Vinca major subsp. major
Ilex aquifolium
Arisarum simorrhinum
Arum italicum
Lemna minor
Zantedeschia aethiopica
Hedera hibernica
Hyacinthoides paivae
Ornithogalum pyrenaicum
Polygonatum odoratum
Ruscus aculeatus
Scilla monophyllos
Asplenium billotii
Asplenium onopteris
Asplenium trichomanes
Andryala integrifolia
Arctium minus
Arnica montana
Aster lanceolatus
Aster squamatus
Bellis sylvestris
Bidens aurea
Bidens frondosa
Calendula arvensis
Centaurea nigra subsp. rivularis

Bredo
Moncos-de-perú
Catassol
Campainhas-amarelas
Angélica
Rabaça
Alcaravia
Cenoura-brava
Funcho
Branca-ursina
Embude
Bruco
Pervinca
Azevinho
Candeias
Jarro-dos-campos
Lentilha-de-água
Jarro-de-jardim
Hera
Selo-de Salomão
Gilbardeira
Fentilho
Avenca-negra
Avencão
Tripa-de-ovelha
Bardana
Arnica
Estrela-comum
Margarida-do-monte
chá-de Espanha
Erva-rapa
Maravilhas
-
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Ocorrência Endemismo Exótica
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ibérico
X
X
X

X

X
Ibérico

X
X
X
X
Ibérico
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Família

Nome científico

Nome comum

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Betulaceae
Betulaceae
Blechnaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

Chamaemelum fuscatum
Chamaemelum mixtum
Chamaemelum nobile
Cirsium palustre
Cirsium vulgare
Coleostephus myconis
Conyza bilbaoana
Conyza sumatrensis
Crepis capillaris
Dittrichia viscosa
Erigeron karvinskianus
Eupatorium cannabinum
Galactites tomentosus
Galinsoga parviflora
Gamochaeta calviceps
Helichrysum foetidum
Hieracium sabaudum
Hypochaeris radicata
Lactuca virosa
Leontodon taraxacoides
Logfia gallica
Picris echioides
Picris hieracioides
Senecio aquaticus
Senecio lividus
Senecio mikanioides
Senecio sylvaticus
Senecio vulgaris
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Tolpis barbata-sl
Alnus glutinosa
Corylus avellana
Blechnum spicant
Echium plantagineum
Echium rosulatum
Lithodora prostrata
Myosotis discolor
Myosotis laxa
Myosotis welwitschii
Omphalodes nitida
Pentaglottis sempervirens
Capsella bursa-pastoris
Cardamine flexuosa
Cardamine hirsuta
Cardamine pratensis
Hirschfeldia incana
Raphanus raphanistrum
Rorippa nasturtium-aquaticum
Teesdalia nudicaulis

Margaça-de-inverno
Margaça
Olhos-de-boi
Avoadinha-marfim
Tágueda
Vitadínia-das-floristas
Trevo-cervino
Cardo
Erva-da-moda
Perpétuas-fétidas
Leituga-dos-montes
Tasneirinha
Serralha-áspera
Serralha
Olhos-de-mocho
Amieiro
Aveleira
Feto-pente
Soagem
Cardo-das-víboras
Erva-das-sete-sangrias
Miosótis-dos-bosques
Olhos-de-gato
Bolsa-de-pastor
Agrião-menor
Ineixas
Saramago
Agrião
-
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Ocorrência Endemismo Exótica
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
X
X
X
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

Ibérico

X

Ibérico

Ibérico
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Família

Nome científico

Nome comum

Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Cannabaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Cistaceae

Campanula lusitanica
Jasione montana
Lobelia urens
Wahlenbergia hederacea
Humulus lupulus
Lonicera periclymenum
Sambucus nigra
Arenaria montana subsp. montana
Cerastium fontanum
Cerastium glomeratum
Corrigiola litoralis
Illecebrum verticillatum
Moehringia trinervia
Polycarpon tetraphyllum
Saponaria officinalis
Silene gallica
Silene laeta
Silene latifolia
Stellaria alsine
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Stellaria media
Cistus psilosepalus
Halimium lasianthum subsp.
alyssoides
Tuberaria guttata
Tradescantia fluminensis
Calystegia sepium
Ipomoea indica
Sedum arenarium
Umbilicus rupestris
Bryonia dioica
Cupressus lusitanica
Carex elata
Carex leporina
Carex paniculata
Carex pendula
Cyperus eragrostis
Cyperus esculentus
Cyperus longus
Isolepis cernua
Isolepis fluitans
Isolepis setacea
Pycreus flavescens
Davallia canariensis
Pteridium aquilinum
Tamus communis
Dryopteris affinis
Polystichum setiferum
Calluna vulgaris

Campainhas
Botão-azul
Lúpulo
Madressilva
Sabugueiro
Correjola
Saboeira
Erva-mel
Assobios
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

X

Alcar
Erva-da-fortuna
Bons-dias
Umbigo-de-vénus
Briónia-branca
Cedro-do Buçaco
Carriço-dos-rios
Junção
Albafor
Cabeleira-de-velha
Junça-da-areia
Feto-dos-carvalhos
Feto-ordinário
Uva-de-cão
Feto-macho-falso
Fentanha
Torga

X
X
X
X
X
C
X
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
X
X
X
C

Cistaceae
Cistaceae
Commelinaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Cucurbitaceae
Cupressaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Davalliaceae
Dennstaedtiaceae
Dioscoreaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Ericaceae
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Ocorrência Endemismo Exótica

X
X
Ibérico

X

X
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Família

Nome científico

Nome comum

Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Gentianaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae

Daboecia cantabrica
Erica arborea
Erica ciliaris
Erica cinerea
Erica umbellata
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia dulcis
Euphorbia helioscopia
Euphorbia peplus
Mercurialis ambigua
Acacia dealbata
Acacia melanoxylon
Adenocarpus lainzii
Cytisus scoparius subsp. scoparius
Cytisus striatus
Genista triacanthos
Lotus parviflorus
Lotus pedunculatus
Lupinus luteus
Medicago lupulina
Ornithopus compressus
Ornithopus perpusillus
Ornithopus pinnatus
Ornithopus sativus
Trifolium angustifolium
Trifolium campestre
Trifolium cernuum
Trifolium glomeratum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium subterraneum
Ulex europaeus subsp. europaeus
Ulex europaeus subsp. latebracteatus
Ulex micranthus
Ulex minor
Vicia dasycarpa
Castanea sativa
Quercus robur
Quercus suber
Gentiana pneumonanthe
Erodium cicutarium
Erodium moschatum
Geranium dissectum
Geranium molle
Geranium purpureum
Geranium robertianum
Hypericum androsaemum
Hypericum elodes
Hypericum humifusum
Hypericum linariifolium

Urze-branca
Lameirinha
Queiró
Erva-maleiteira
Barredoiro
Mimosa
Austrália
Codesso
Chamiça
Giesta-negral
Erva-coelheira
Tremoceiro-amerelo
Luzerna-lupina
Serradela-amarela
Serradela-miúda
Serradela
Trevo-massaroco
Trevo-amarelo
Trevo
Trevo-comum
Trevo-branco
Trevo-subterrâneo
Tojo-gatunho
Tojo-molar
Castanheiro
Carvalho-alvarinho
Sobreiro
Genciana-dos-paúis
Bico-de-cegonha
Coentrinho
Bico-de-pomba
Erva-de-são-roberto
Hipericão-do Gerês
-
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Ocorrência Endemismo Exótica
C
X
C
X
X
X
X
X
X
X
X
C
X
X
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
X
X
X
C
C
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
Ibérico

Ibérico
Ibérico
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Família

Nome científico

Nome comum

Hypericaceae
Hypericaceae
Iridaceae

Hypericum perforatum
Hypericum undulatum
Crocus serotinus

Iridaceae

Gladiolus illyricus

Iridaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lauraceae
Linaceae
Lythraceae
Lythraceae
Lythraceae
Malvaceae
Malvaceae
Moraceae
Myrtaceae
Oleaceae
Onagraceae
Onagraceae
Orchidaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Osmundaceae
Oxalidaceae
Oxalidaceae
Papaveraceae
Papaveraceae

Iris pseudacorus
Juncus acutiflorus
Juncus bufonius
Juncus bulbosus
Juncus capitatus
Juncus effusus
Juncus heterophyllus
Juncus pygmaeus
Juncus tenuis
Luzula multiflora
Ajuga reptans
Calamintha nepeta
Clinopodium vulgare
Lamium maculatum
Lycopus europaeus
Melissa officinalis
Mentha pulegium
Mentha suaveolens
Micromeria graeca
Prunella vulgaris
Scutellaria galericulata
Scutellaria minor
Stachys arvensis
Teucrium scorodonia
Thymus caespititius
Laurus nobilis
Linum bienne
Lythrum junceum
Lythrum portula
Lythrum salicaria
Malva neglecta
Malva tournefortiana
Ficus carica
Eucalyptus globulus
Fraxinus angustifolia
Circaea lutetiana
Epilobium parviflorum
Serapias lingua
Parentucellia viscosa
Pedicularis sylvatica
Osmunda regalis
Oxalis corniculata
Oxalis pes-caprae
Chelidonium majus
Fumaria muralis

Erva-de-são-joão
Açafrão-bravo
Espadana-dos-montes-de-folhalarga
Junco-solto
Junco-dos-caminhos
Búgula
Erva-das-azeitonas
Clinopódio
Chuchapitos
Marroio-de-água
Erva-cidreira
Poejo
Mentastro
Rabo-de-raposa
Salva-bastarda
Tomentelo
Loureiro
Linho-bravo
Erva-sapa
Erva-carapau
Figueira
Eucalipto
Freixo
Erva-de-santo-estevão
Erva-língua
Erva-peganhenta
Feto-real
Erva-azeda
Azedas
Erva-andorinha
-
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Ocorrência Endemismo Exótica
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
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Família

Nome científico

Nome comum

Phytolaccaceae
Pinaceae
Pinaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygalaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae

Phytolacca americana
Pinus pinaster
Pinus pinea
Callitriche stagnalis
Digitalis purpurea
Linaria spartea
Linaria triornithophora
Misopates orontium
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Plantago major
Sibthorpia europaea
Veronica arvensis
Veronica micrantha
Veronica persica
Veronica scutellata
Veronica serpyllifolia
Agrostis curtisii
Anthoxanthum amarum
Arundo donax
Avena barbata
Brachypodium rupestre
Briza maxima
Briza minor
Bromus hordeaceus
Bromus sterilis
Dactylis glomerata
Danthonia decumbens
Digitaria sanguinalis
Echinochloa crus-galli
Glyceria declinata
Holcus lanatus
Holcus mollis
Molinia caerulea
Panicum repens
Paspalum dilatatum
Paspalum distichum
Phalaris arundinacea
Poa annua
Poa trivialis
Pseudarrhenatherum longifolium
Setaria faberi
Setaria pumila
Setaria verticillata
Polygala vulgaris
Polygonum arenastrum
Polygonum capitatum
Polygonum hydropiper
Polygonum lapathifolium
Polygonum persicaria

Tintureira
Pinheiro-bravo
Pinheiro-manso
Dedaleira
Ansarina-dos-campos
Esporas-brava
Focinho-de-rato
Diabelha
Corrijó
Tanchagem
Verónica-de-faces-rosadas
Feno-de-cheiro-amargoso
Cana
Aveia-barbada
Erva-carniceira
Bole-bole-maior
Bole-bole-menor
Bromo-cevada
Panasco
Erva-lanar
Erva-molar
Escalracho
Tapete-inglês
-

T18.075 – Volume III – Anexos Técnicos

Ocorrência Endemismo Exótica
X
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
X
X
X
X
X
X
X
X
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Ibérico

Ibérico

Ibérico
X

X
X

X
X

X

X
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Família

Nome científico

Nome comum

Polygonaceae
Polygonaceae
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Portulacaceae
Portulacaceae
Primulaceae
Primulaceae
Pteridaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Resedaceae
Resedaceae
Rhamnaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Typhaceae
Typhaceae
Urticaceae
Urticaceae
Verbenaceae
Violaceae

Reynoutria japonica
Rumex acetosa
Polypodium cambricum
Polypodium interjectum
Montia fontana
Portulaca oleracea
Anagallis tenella
Primula acaulis
Anogramma leptophylla
Aquilegia vulgaris
Ranunculus ficaria
Ranunculus flammula
Ranunculus longipes
Ranunculus muricatus
Ranunculus omiophyllus
Ranunculus peltatus
Ranunculus repens
Ranunculus trilobus
Thalictrum speciosissimum
Reseda media
Sesamoides purpurascens
Frangula alnus
Aphanes australis
Aphanes cornucopioides
Fragaria vesca
Potentilla erecta
Prunus avium
Pyrus cordata
Rosa squarrosa
Rubus caesius
Rubus ulmifolius
Galium aparine
Galium mollugo
Galium palustre
Populus nigra
Salix atrocinerea
Salix fragilis
Salix salviifolia subsp. salviifolia
Scrophularia auriculata
Scrophularia scorodonia
Datura stramonium
Solanum chenopodioides
Solanum dulcamara
Solanum nigrum
Sparganium erectum
Typha latifolia
Parietaria judaica
Urtica dioica
Verbena officinalis
Viola palustris

Polipódio
Meruge
Berdroega
Prímula
Erva-pombinha
Celidónia-menor
Ranúnculo-flámula
Bugalhó
Ranúnculo-aquático
Botão-de-oiro
Patalôco-verde-amarelo
Ruibarbo-dos-pobres
Sanguinho-de-água
Morango
Cinco-em-rama
Cerejeira
Silva
Amor-de-hortelão
Aspérula
Raspa-língua
Choupo-negro
Borrazeira-negra
Borrazeira-branca
Erva-das-escaldadelas
Trolha
Figueira-do-inferno
Doce-amarga
Erva-moira
Espadana-de-água
Alfavaca-da-cobra
Urtiga
Aljabão
-
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Ocorrência Endemismo Exótica
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
X
X
X
X
X
X
X
X
C
X
X
X
X
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Ibérico

X
X
Ibérico

X
X
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Família

Nome científico

Nome comum

Violaceae
Woodsiaceae
Xanthorrhoeaceae
Xanthorrhoeaceae

Viola riviniana
Athyrium filix-femina
Asphodelus lusitanicus
Simethis mattiazzi

Violeta-brava
Feto-fêmea
Craveiro-do-monte
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Ocorrência Endemismo Exótica
X
X
X
X
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Elenco Faunístico
Lista de espécies de herpetofauna
(Ocorrência: X – potencial; LVVP [Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal]: LC – Pouco
preocupante; VU – Vulnerável)

Ordem

Anura
Anura
Anura
Anura
Caudata
Caudata
Caudata
Caudata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata

Família

Nome científico

Nome vulgar

Alytes
Sapo-parteiroobstetricans
comum
Bufonidae
Bufo bufo
Sapo-comum
Pelophylax
Ranidae
Rã-verde
perezi
Ranidae
Rana iberica
Rã-ibérica
Chioglossa
SalamandraSalamandridae
lusitanica
lusitanica
Lissotriton
Tritão-de-ventreSalamandridae
boscai
laranja
Salamandra
Salamandra-deSalamandridae
salamandra
pintas-amarelas
Triturus
Salamandridae
Tritão-marmorado
marmoratus
Lacerta
Lacertidae
Lagarto-de-água
schreiberi
Lacertidae
Podarcis bocagei Lagartixa de Bocage
Lacertidae
Timon lepidus
Sardão
Cobra-de-águaNatricidae
Natrix maura
viperina
Malpolon
Psammophiidae
Cobra-rateira
monspessulanus
Alytidae
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Ocorrência

Endemismo

Convenções/
Decreto-Lei

LVVP

Berna

D.L.
140/99

X

II

B-IV

X

III

X

III

B-V

LC

II

B-IV
B-II / BIV

LC

X
X
X

Ibérico
Ibérico
Ibérico

II

LC
LC

VU

III

LC

X

III

LC

X

III

B-IV

LC

B-II /BIV

LC

X

Ibérico

II

X
X

Ibérico

III
II

LC
LC

X

III

LC

X

III

LC

D-9

Lista de espécies de avifauna
(Ocorrência: C – confirmada; X – potencial; LVVP [Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal]: LC – Pouco preocupante; DD – Informação insuficiente; NT – Quase
ameaçada; VU – Vulnerável; Fenologia: E – estival, I – invernante, R – residente, MP – migrador de passagem, Int – introduzido, MgRep – migrador reprodutor)
Convenções/ Decreto-Lei
Ordem

Família

Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Galliformes

Phasianidae

Coturnix coturnix

Codorniz

X

III

LC

Galliformes

Phasianidae

Alectoris rufa

Perdiz

X

III

LC

Anseriformes

Anatidae

Anas platyrhynchos

Pato-real

X

III

Podicipediformes

Podicipedidae

Tachybaptus
ruficollis

Mergulhão-pequeno

X

II

Columbiformes

Columbidae

Columba palumbus

Pombo-torcaz

C

Columbiformes

Columbidae

Streptopelia turtur

Rola-brava

X

III

LC

Columbiformes

Columbidae

Rola-turca

X

III

LC

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Noitibó-cinzento

X

II

Caprimulgiformes

Apodidae

Apus apus

Andorinhão-preto

X

III

LC

Cuculiformes

Cuculidae

Cuculus canorus

Cuco

X

III

LC

Gruiformes

Rallidae

Rallus aquaticus

Frango-d'água

X

III

LC

Gruiformes

Rallidae

Gallinula chloropus

Galinha-d'água

X

III

LC

Pelecaniformes

Ardeidae

Ixobrychus minutus

Garçote

X

II
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Streptopelia
decaocto
Caprimulgus
europaeus

Berna

Bona

CITES

D.L.
140/99

II

LVVP

LC
LC
LC

D-10

A-I

A-I

VU

VU

SPEC
(2017)
SPEC
3
SPEC
2
nSPEC
nSPEC
nSPEC
SPEC
1
nSPEC
SPEC
3
SPEC
3
nSPEC
nSPEC
nSPEC
SPEC
3

Fenologia

MgRep/I
R
R/I
R
R/I
MgRep/MP
R
MgRep/MP
MgRep/MP
MgRep/MP
R
R/I
MgRep

Convenções/ Decreto-Lei
Ordem

Família

Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Pelecaniformes

Ardeidae

Ardea cinerea

Garça-real

X

III

LC

Corvo-marinho

X

III

LC

Suliformes

Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo

Berna

Bona

CITES

D.L.
140/99

LVVP

Charadriiformes

Charadriidae

Charadrius dubius

Borrelho-pequeno-de-coleira

X

II

II

LC

Charadriiformes

Scolopacidae

Scolopax rusticola

Galinhola

X

III

II

DD

Strigiformes

Tytonidae

Tyto alba

Coruja-das-torres

X

II

II

LC

Strigiformes

Strigidae

Athene noctua

Mocho-galego

X

II

II

LC

Strigiformes

Strigidae

Otus scops

Mocho-d'orelhas

X

II

II

DD

Strigiformes

Strigidae

Strix aluco

Coruja-do-mato

X

II

II

LC

Accipitriformes

Accipitridae

Pernis apivorus

Bútio-vespeiro

X

III

II

Accipitriformes

Accipitridae

Accipiter nisus

Gavião

X

III

II

LC

Accipitriformes

Accipitridae

Accipiter gentilis

Açor

X

III

II

VU

Accipitriformes

Accipitridae

Buteo buteo

Águia-d'asa-redonda

X

III

II

LC

Bucerotiformes

Upupidae

Upupa epops

Poupa

X

II

Coraciiformes

Alcedinidae

Alcedo atthis

Guarda-rios

X

II

Piciformes

Picidae

Jynx torquilla

Torcicolo

X

II

DD

Piciformes

Picidae

Picus viridis

Peto-real

X

II

LC
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D-11

A-I

VU

LC
A-I

LC

SPEC
(2017)
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
SPEC
3
SPEC
3
SPEC
2
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
SPEC
3
SPEC
3
nSPEC

Fenologia

R/I
I/MP
MgRep/I/MP
I
R
R
MgRep/MP
R
MgRep/MP
R/MP
R/MP/I
R/MP
R/MP
R/MP/I
MgRep/MP/I
R

Convenções/ Decreto-Lei
Ordem

Família

Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Piciformes

Picidae

Dendrocopos major

Pica-pau-malhado

X

II

Falconiformes

Falconidae

Falco subbuteo

Ógea

X

II

II

II

Falconiformes

Falconidae

Falco peregrinus

Falcão-peregrino

X

III

II

I/II

Passeriformes

Oriolidae

Oriolus oriolus

Papa-figos

X

III

II

Passeriformes

Corvidae

Garrulus glandarius

Gaio

C

LC

Passeriformes

Corvidae

Pica pica

Pega-rabilonga

X

LC

Passeriformes

Corvidae

Corvus corax

Corvo

X

Passeriformes

Corvidae

Corvus corone

Gralha-preta

C

Passeriformes

Paridae

Periparus ater

Chapim-carvoeiro

C

II

LC

Passeriformes

Paridae

Lophophanes
cristatus

Chapim-de-poupa

C

II

LC

Passeriformes

Paridae

Parus major

Chapim-real

C

II

LC

Passeriformes

Alaudidae

Lullula arborea

Cotovia-dos-bosques

X

III

Passeriformes

Alaudidae

Alauda arvensis

Laverca

X

III

Passeriformes

Cisticolidae

Cisticola juncidis

Fuinha-dos-juncos

X

III

II

LC

Passeriformes

Acrocephalidae

Hippolais polyglotta

Felosa-poliglota

X

III

II

LC

Passeriformes

Acrocephalidae

Acrocephalus
scirpaceus

Rouxinol-dos-caniços

X

III

II

NT
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Berna

Bona

CITES

D.L.
140/99

LVVP

LC
VU
A-I

VU
LC

III

NT
LC

D-12

A-I

LC
LC

SPEC
(2017)
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
SPEC
2
SPEC
3
nSPEC
nSPEC
nSPEC

Fenologia

R
MgRep/MP
R/I
MgRep/MP
R
R
R
R
R
R
R
R
R/I
R
MgRep/MP
MgRep/MP

Convenções/ Decreto-Lei
Ordem

Família

Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Passeriformes

Hirundinidae

Delichon urbicum

Andorinha-dos-beirais

X

II

LC

Passeriformes

Hirundinidae

Cecropis daurica

Andorinha-dáurica

X

II

LC

Passeriformes

Hirundinidae

Hirundo rustica

Andorinha-das-chaminés

X

II

LC

Passeriformes

Hirundinidae

Riparia riparia

Andorinha-das-barreiras

X

II

LC

Passeriformes

Phylloscopidae

Phylloscopus ibericus

Felosinha-ibérica

X

III

II

LC

Passeriformes

Scotocercidae

Cettia cetti

Rouxinol-bravo

X

III

II

LC

Passeriformes

Aegithalidae

Aegithalos caudatus

Chapim-rabilongo

X

III

II

LC

Passeriformes

Sylviidae

Sylvia atricapilla

Toutinegra-de-barrete

C

II

II

LC

Passeriformes

Sylviidae

Sylvia
melanocephala

Toutinegra-dos-valados

X

II

II

LC

Passeriformes

Sylviidae

Sylvia undata

Toutinegra-do-mato

X

II

II

Passeriformes

Certhiidae

Certhia
brachydactyla

Trepadeira

C

II

LC

Passeriformes

Sittidae

Sitta europaea

Trepadeira-azul

X

II

LC

Passeriformes

Troglodytidae

Troglodytes
troglodytes

Carriça

X

II

LC

Passeriformes

Cinclidae

Cinclus cinclus

Melro-d'água

X

II

LC

Passeriformes

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Estorninho-malhado

X

Passeriformes

Sturnidae

Sturnus unicolor

Estorninho-preto

X
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Berna

Bona

CITES

D.L.
140/99

A-I

LVVP

LC

LC
III

D-13

LC

SPEC
(2017)
SPEC
2
nSPEC
SPEC
3
SPEC
3
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
SPEC
1
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
SPEC
3
nSPEC

Fenologia

MgRep/MP
MgRep/MP
MgRep/MP/I
MgRep/MP
MgRep
R
R
R/I
R
R
R
R
R
R
I
R

Convenções/ Decreto-Lei
Ordem

Família

Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Passeriformes

Turdidae

Turdus viscivorus

Tordoveia

Passeriformes

Turdidae

Turdus philomelos

Passeriformes

Turdidae

Passeriformes

LVVP

Berna

Bona

X

III

II

LC

Tordo-pinto

X

III

II

LC

Turdus merula

Melro

C

III

II

LC

Muscicapidae

Erithacus rubecula

Pisco-de-peito-ruivo

X

II

II

LC

Passeriformes

Muscicapidae

Ficedula hypoleuca

Papa-moscas

X

II

II

Passeriformes

Muscicapidae

Phoenicurus
ochruros

Rabirruivo-comum

C

II

II

LC

Passeriformes

Muscicapidae

Saxicola torquatus

Cartaxo-comum

C

II

II

LC

Passeriformes

Regulidae

Regulus ignicapilla

Estrelinha-real

X

II

II

LC

Passeriformes

Prunellidae

Prunella modularis

Ferreirinha

X

II

Passeriformes

Estrildidae

Estrilda astrild

Bico-de-lacre

X

III

Passeriformes

Passeridae

Passer domesticus

Pardal

C

Passeriformes

Passeridae

Passer montanus

Pardal-montês

X

III

Passeriformes

Motacillidae

Anthus pratensis

Petinha-dos-prados

X

II

II

LC

Passeriformes

Motacillidae

Motacilla flava

Alvéola-amarela

X

II

II

LC

Passeriformes

Motacillidae

Motacilla cinerea

Alvéola-cinzenta

X

II

II

LC

Passeriformes

Motacillidae

Motacilla alba

Alvéola-branca

X

II

II

LC
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CITES

D.L.
140/99

LC

LC

D-14

LC

SPEC
(2017)
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
nSPEC
na
SPEC
3
SPEC
3
SPEC
1
SPEC
3
nSPEC
nSPEC

Fenologia

R
I
R
R/MP/I
E/MP
R/MP/I
R
R/I
R/I
Int
R
R/MP
I
MgRep/MP
R/I
R/I

Convenções/ Decreto-Lei
Ordem

Família

Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Passeriformes

Fringillidae

Fringilla coelebs

Tentilhão

X

III

LC

Passeriformes

Fringillidae

Pyrrhula pyrrhula

Dom-fafe

X

III

LC

Passeriformes

Fringillidae

Chloris chloris

Verdilhão

X

II

LC

Passeriformes

Fringillidae

Linaria cannabina

Pintarroxo

X

II

LC

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis carduelis

Pintassilgo

X

II

LC

Passeriformes

Fringillidae

Serinus serinus

Milheira

X

III

LC

Passeriformes

Emberizidae

Emberiza calandra

Trigueirão

X

III

LC

Passeriformes

Emberizidae

Emberiza cia

Cia

X

II

LC

Passeriformes

Emberizidae

Emberiza cirlus

Escrevedeira-de-gargantaamarela

X

II

LC
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Berna

D-15

Bona

CITES

D.L.
140/99

LVVP

SPEC
(2017)
nSPEC
nSPEC
nSPEC
SPEC
2
nSPEC
SPEC
2
SPEC
2
nSPEC
nSPEC

Fenologia

R/I
R/I
R
R
R/I
R
R
R
R

Lista de espécies de mamofauna
(Ocorrência: C – confirmada; X – potencial; LVVP [Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal]: LC –
Pouco preocupante; DD – Informação insuficiente; NT – Quase ameaçado)
Ordem

Família

Nome científico

Nome vulgar

Ocorrência

Artiodactyla
Artiodactyla
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Insectivora

Cervidae
Suidae
Mustelidae
Mustelidae
Mustelidae
Mustelidae
Mustelidae
Viverridae
Talpidae

Capreolus capreolus
Sus scrofa
Lutra lutra
Martes foina
Martes martes
Mustela putorius
Neovison vison
Genetta genetta
Galemys pyrenaicus

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rodentia

Cricetidae

Microtus agrestis

Rodentia

Sciuridae

Sciurus vulgaris

Corço
Javali
Lontra
Fuinha
Marta
Toirão
Visão-americano
Geneta
Toupeira-de-água
Rato-do-campo-derabo-curto
Esquilo
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Convenções/ Decreto-Lei
Berna CITES
III
II
III
III
III
III
II

X
X

D.L. 140/99

A-I

B-II / B-IV
B-V
B-V
B-V
B-II / B-IV

LVVP
LC
LC
LC
LC
DD
DD
NA
LC
VU
LC

III

LC

D-16

Património Construído, Arqueológico e Arquitetónico
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E-0

Anexo E:Património

Construído,

Arqueológico

e

Arquitetónico
Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos
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Declaração

De acordo com o novo Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014, de
4 de novembro publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 213 a 4 de novembro de 2014),
vimos pelo presente declarar que a nossa empresa garante a disponibilização de todos os meios
necessários à boa execução dos trabalhos arqueológicos de prospeção do Estudo de Impacte
Ambiental da Subestação de Ponte de Lima.

Lisboa, 12 de dezembro de 2019

Carlos António de Magalhães Ferraz do Prado de Lacerda
Administrador

Relatório Patrimonial
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Zephyros
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SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Introdução
O relatório agora apresentado reporta-se aos trabalhos arqueológicos realizados no
âmbito do Estudo de Impacte Ambiental da Subestação de Ponte de Lima.
A Subestação em apreço integra-se num projecto mais amplo denominado Eixo da
Rede Nacional de Transporte (RNT) entre Vila do Conde, Vila Fria B e a Rede Eléctrica de
Espanha (REE), a 400kV, que incorpora um vasto conjunto de linhas a construir na região.
No que se refere ao estudo agora em análise, este corresponde ao conjunto composto
pela plataforma da Subestação, taludes e acesso.

Enquadramento
O Projecto em apreço corresponde a uma subestação eléctrica, cuja Área de Incidência
localiza-se no concelho de Ponte de Lima, União das freguesias de Navió, Vitorino de Piães e
Friastelas e insere-se na Carta Militar de Portugal fl. 41.

Antecedentes
O Projecto do Eixo da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre Vila do Conde, Vila
Fria B e a Rede Eléctrica de Espanha (REE), a 400kV foi alvo de EIA em Fase de Estudo
Prévio, sendo então definidas três localizações para a implantação da SE de Ponte de Lima
(Alternativas A, B e C). Tendo sido considerada a localização mais favorável a relativa à
Alternativa A, contudo a proximidade desta alternativa relativamente um sítio arqueológico
inédito identificado aquando dos trabalhos de prospeção arqueológica do EIA (sítio 103 –
Monte dos Males) com a presença de abundantes vestígios arqueológicos condicionaram a
implantação da subestação a trabalhos prévias de sondagens arqueológicas conforme previsto
na respectiva Declaração de Impacte Ambiental.
No ano de 2016 foram implementadas as medidas de minimização preconizadas e que
consistiram na realização de 14 sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico. Destes
trabalhos resultou a confirmação de que no local existia um povoado datado da Idade do
Bronze (FONSECA & FONSECA, 2016).
Perante o cenário de uma escavação integral de toda a área que revelava vestígios
arqueológicos, o promotor optou por relocalizar o ponto de implantação da subestação a
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algumas dezenas de metros para Norte, que corresponde à solução agora estudada.
Precavendo a possibilidade desta nova localização vir a revelar a presença de vestígios
arqueológicos no subsolo, dado que acimo do solo já era conhecida a existência de três
monumentos megalíticos, o promotor optou por previamente ao EIA desenvolver trabalhos
arqueológicos no local em 2018 e que consistiram na realização de 17 sondagens
arqueológicas com uma dimensão de 3x3m num total de 153m 2, mas apenas na área de
implantação da plataforma da subestação, não se tendo realizado qualquer sondagem na área
prevista para acesso. Quanto aos resultados obtidos apenas uma das sondagens (sondagem
3

03) revelou a presença de vestígios arqueológicos, no caso uma estrutura negativa de tipo
“valado” de cronologia indeterminada tendo os responsáveis considerado que esta não impedia
o normal decorrer do projecto (ERA, 2018).
Em fase subsequente, em Março de 2019 foram realizadas sondagens de cariz
geotécnico e poços de reconhecimento geológico os quais foram alvo de acompanhamento
arqueológico. No decorrer dos trabalhos não se identificaram vestígios ao nível do subsolo,
mas foi possível relocalizar três monumentos sob tumulus constantes na base de dados
Endovélico designados de mamoas 1, 2 e 3 de Navió com os CNS 17934, 17935 e 17933.
Esses trabalhos permitiram ainda a identificação de uma nova mamoa e de um conjunto de
dois marcos graníticos com a cruz de malta (ERA, 2019a).
Posteriormente em Abril/ Maio do mesmo ano

foram realizadas sondagens

arqueológicas na área destinada ao acesso à Subestação (ERA, 2019b). No total foram
realizadas 11 sondagens arqueológicas num total de 110m2, de que resultou a identificação de
numa das sondagens (sondagem) vestígios arqueológicos datáveis da Idade do Bronze Final
nomeadamente uma abundante cultura material e um conjunto relevante de estruturas em
negativo nomeadamente fossas e buracos de poste. Incompreensivelmente parte significativa
desta sondagem não foi escavada até ao substrato rochoso.
Na consulta efectuada à Direcção Regional de Cultura do Norte obteve-se as seguintes
informações através do ofício S-2019/511232 (C.S:1403657) de 12/12/2019 “A nova
localização da subestação já foi alvo de avaliação arqueológica com base em sondagens
arqueológicas, tendo sido os resultados nessa fase, que contempla uma auscultação ao
terreno na área de implantação da subestação, nulos.
Relativamente à área destinada à abertura do acesso à subestação, também alvo de
sondagens, foram identificados vestígios arqueológicos enquadráveis num ambiente cronocultural atribuível à latamente designada de Pré-história Recente.
De notar que a actual localização prevista para a Subestação de Ponte de Lima, resulta
de uma deslocalização relativamente à posição inicial, devido à identificação de um conjunto
muito vasto de vestígios arqueológicos conotados com a mesma realidade dos acima referidos.
Está previsto um acompanhamento arqueológico da obra e um alargamento das
sondagens já efectuadas, onde surgiram vestígios arqueológicos.
Pelo exposto temos a considerar que a nova localização prevista para a Subestação de
Ponte de Lima, possui sensibilidade arqueológica, pelo que se torna expectável a necessidade
de serem realizados trabalhos arqueológicos complementares as já efectuados para análise da
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situação e adequação de medidas de minimização de impactes. Estes trabalhos arqueológicos
poderão ocorrer em fase anterior à obra e durante a obra.”
Destaque para o último paragrafo que desde logo antecipa a necessidade de trabalhos
complementares.

Metodologia

4

O presente relatório observou as seguintes linhas de trabalho de Pesquisa
Documental e Prospecção de Campo tendo ambas como base de orientação o “Guia
Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Nacional de
Transporte de Electricidade”, elaborado pela REN.
No caso da Pesquisa Documental como esta já havido sido realizada na fase de
Estudo Prévio, nesta fase efectuou-se essencialmente uma actualização da documentação
bibliográfica disponível com o objectivo de aferir sobre a existência de nova informação
bibliográfica relativa à “área de incidência” projecto. Para tal consultou-se:
1 Bibliografia especializada e;
2 Base de dados SIG da DGPC;
3 Base de dados on-line do DGPC;
4 Base de dados on-line do IHRU;
5 Cartografia variada;
6 EIAs e projectos de investigação na área
7 Relatórios científicos;
8 Plano Director Municipal de Ponte de Lima.

Na fase de Pesquisa Documental, considerou-se como Área de Estudo, uma
envolvente de 500m tomando como referência o centro Subestação. Quanto à zona
considerada como área de incidência directa (AID) é aquela que corresponde a toda a área de
intervenção que possa induzir impactes no solo, no caso serão: plataforma da subestação,
taludes e acesso. No que se refere à Área de Incidência Indirecta (AII) considera-se uma
envolvente de 50m em torno dos diferentes elementos de projecto e na qual poderão ocorrer
mesmo que pontualmente movimentos de terra, áreas de depósito, manchas de empréstimo,
zonas de aparcamento de máquinas ou simplesmente corredores de circulação de maquinaria
pesada.
Quanto à Prospecção de campo, foi efectuada a prospecção sistemática na área de
incidência directa da subestação, com vista à identificação de ocorrências de interesse
patrimonial inéditas e à relocalização de ocorrências identificadas em pesquisa documental. Os
trabalhos tiveram a seguinte orientação:
▪

Prospecção de campo sistemática na área de incidência do projecto (plataforma
da subestação, taludes e acesso), com vista à identificação de ocorrências de
interesse patrimonial inéditas e relocalização das que foram identificadas na
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pesquisa documental.
▪

Relocalização cartográfica (GPS), registo fotográfico e documental das
ocorrências identificadas na pesquisa documental no interior da AID;

▪

Localização cartográfica (GPS) registo fotográfico e documental das ocorrências
patrimoniais identificadas não referidas na pesquisa documental;

▪

Realização de uma Carta de Caracterização do Coberto Vegetal e Condições de
Visibilidade;
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▪

Preenchimento de uma ficha de inventário individualizada, para cada uma das
ocorrências observadas (pesquisa documental e inéditas), com uma breve
descrição do sítio, implantação, localização relativamente à área de incidência
do projecto, estruturas impactantes, registo fotográfico e cartográfico.

Identificação e caracterização dos elementos patrimoniais
Para a realização do inventário patrimonial foram considerados os elementos
patrimoniais integráveis na categoria de património cultural segundo a legislação em vigor.
Assim subdividiram-se os elementos patrimoniais em 3 categorias distintas:
➢

Arquitectónico – Corresponde a edificações com valor patrimonial e histórico-

cultural, com ou sem especial valor arquitectónico e com alguma especificidade, raridade,
marcado regionalismo, que merecem ser destacadas da arquitectura comum (casas de
habitação, casais rurais, arquitectura popular, religiosa e civil, pública e privada);
➢

Etnográfico – Trata-se de elementos patrimoniais sem um valor patrimonial

histórico-cultural relevante, mas que são caracterizadores de uma vivência regional sendo
caracterizadora desta (fontes, estruturas de apoio a actividades agrícolas e pastoris, vias,
levadas, zonas extractivas);
➢

Arqueológico – Enquadram-se aqui a categoria de bens móveis e imóveis que

pela sua natureza se inscrevem na alínea 2 do artigo 74 da Lei de Bases do Património
Cultural, “O património arqueológico íntegra depósitos estratificados, estruturas, construções,
agrupamentos arquitectónicos, sítios valorizados, bens móveis e monumentos de outra
natureza, bem como o respectivo contexto, quer estejam localizados em meio rural ou urbano,
no solo, subsolo ou em meio submerso, no mar territorial ou na plataforma continental”
Na classificação tipológica, seguiu-se genericamente a classificação constante no
Thesaurus da base de dados Endovélico da Direção Geral do Património Cultural. Para as
ocorrências não referidas na tipologia optou-se por utilizar a designação corrente, sempre que
possível recorrendo ao termo regional. Na valoração cultural optou-se por utilizar uma versão
modificada e adaptada dos critérios de inventariação de bens patrimoniais (artigo 17 da Lei de
Bases do Património Cultural), bem como do Guidance on Heritage Impact Assessments for
Cultural World Heritage Properties, Anexo 3A (ICOMOS, 2011). Assim, definiu-se uma
valoração de 0 a 5:
Muito-Elevado (5): Bem classificado como património mundial de elevado valor científico,
cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível internacional;
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Elevado (4): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou
ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitetónico ou
arqueológico) de elevado valor científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a
nível nacional;
Médio (3):

Imóvel

classificado (valor

concelhio)

ou

ocorrência

(arqueológica,

arquitetónica) não classificada, de valor científico, cultural e/ou raridade, antiguidade,
monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional;
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Baixo (2): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitetónica) em
função do seu estado de conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em
função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e inserção na cultura local;
Negligenciável (1): As fontes de informação indiciam uma ocorrência de interesse
patrimonial que se verifica ter sido totalmente destruída;
Indeterminado: Quando as condições de acesso ao local, a cobertura vegetal ou outros
fatores impedem a observação da ocorrência (interior e exterior no caso das construções).

Pesquisa Documental
Para a inventariação das ocorrências patrimoniais, procedeu-se à consulta, e
respectiva triagem, da principal bibliografia arqueológica disponível para a área, bem como de
instrumentos de planeamento no caso Plano Director Municipal. Foram ainda consultadas a
base de dados Endovélico, Património Imóvel Classificado ambas da DGPC e a Monumentos e
do IHRU. Além desta foi naturalmente tida em conta a documentação resultante dos trabalhos
prévios realizados entre 2018 e 2019 pela empresa Era Arqueologia.
No decorrer da pesquisa documental, que como já indicado, teve como base uma área
500m de largura da área de projecto (esta corresponde ao conjunto composto pela plataforma
da Subestação, acessos e taludes), no qual se identificaram sete ocorrências patrimoniais no
seu interior (Figura 1), seis delas de natureza arqueológica e uma de natureza etnográfica. No
caso concreto do sítio 7 a área central encontra-se a mais de 500m do elemento de projecto
mais próximo (plataforma), contudo os resultados das sondagens arqueológicas realizados
neste local mostram que se trata de um povoado com uma ampla dispersão ao nível do
subsolo, pelo que por precaução se considere que esta possa estender-se para o interior da
área de estudo, atingindo muito provavelmente a AID como as sondagens arqueológicas aí
realizadas o comprovam e que se traduzem na presença de materiais e estruturas
arqueológicas correspondentes ao sítio 8.
Quadro 1 – Síntese das ocorrências de interesse patrimonial identificadas na
pesquisa documental localizadas na AE e AID
Nº
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1
2
3
4
5
6
7
8

Designação
Mamoa 1 de Navió
Mamoa 2 de Navió
Mamoa 3 de Navió
Mamoa 4 de Navió
Marcos de Navió
Boucinhas/Regueira
Monte dos Males
Navió

Tipologia
Mamoa
Mamoa
Mamoa
Mamoa
Marco
Povoado
Povoado
Povoado

Cronologia

Arq

Categoria
Aqt
Etn

AE

Localização
AII
AID

Neo-calcolítico
Neo-calcolítico
Neo-calcolítico
Indeterminado
Moderrno
Idade do Bronze
Idade do Bronze
Bronze Final

Da análise do quadro há a destacar o relativo elevado número de elementos
patrimoniais situados na área de projecto, sete no total. Os números 1, 2, 3 e 6 correspondem
a sítios arqueológicos constantes na base de dados Endovélico, já o sítio 4 corresponde a uma
mamoa identificada aquando dos trabalhos de acompanhamento arqueológico realizados em
2019 no âmbito das sondagens geotécnicas e abertura de poços de avaliação geológica,
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igualmente no âmbito deste acompanhamento foi identificado um conjunto de 2 marcos que
correspondem à ocorrência patrimonial 5, a única de cariz não arqueológico constante na Área
de Estudo. A ocorrência 7 corresponde a um povoado identificado aquando dos trabalhos de
prospecção arqueológica realizados no âmbito do EIA em Estudo Prévio Eixo da Rede
Nacional de Transporte (RNT) entre Vila do Conde, Vila Fria B e a Rede Eléctrica de Espanha
(REE), a 400kV. O sítio 8 corresponde a um possível povoado com estruturas em negativo. No
que concerne à localização dos elementos patrimoniais destaque para a número 5 dado que se
encontra no interior da plataforma da subestação. Destaque também para os sítios 2 e 4 que
se situam no interior da AII dos taludes onde assentará o acesso, a cerca de 30m e 35m
respectivamente. Já fora da AII, mas ainda significativamente próximo encontramos os sítios 1
e 3 a cerca de 85m e 60m também do talude. O maior destaque necessariamente vai para o
sítio 8 que corresponde a um conjunto de estruturas em negativo localizadas na área de
implantação do acesso e muito provavelmente que se estenderá para a área de implantação da
subestação.
Importa salientar que uma parte dos elementos de projecto nomeadamente todo o
acesso e parte da plataforma se encontram no interior de uma Área Arqueológica definida no
Plano Director Municipal de Ponte de Lima, facto que deve ser tido em consideração no
desenvolvimento do projecto.

Trabalho de campo
O trabalho de campo consistiu na prospecção sistemática da área de incidência directa
(AID) da zona de projecto, bem como na Área de Incidência Indirecta (AII) com vista à
relocalização das ocorrências patrimoniais aí localizadas bem como aquelas situadas na sua
envolvente próxima
Toda a área prospectada apresenta uma ocupação do solo onde predomina um denso
coberto arbóreo de pinhal intercalado com eucalipto e, por vezes, com um espesso coberto
arbustivo, denso, que limitou significativamente a eficácia do trabalho de campo em termos da
visibilidade do solo e consequentemente de uma cuidada observação de toda a área de
projecto, situação que será desenvolvida no capítulo relativo às Medidas de Minimização.
No decorrer dos trabalhos de prospecção não se observou qualquer novo elemento
patrimonial e ao nível de relocalizações foi possível observar a ocorrências patrimoniais 1, 2, 3,

Investigação – Conservação e Restauro em Arqueologia

4 e 5 não se tendo tentado relocalizar os sítios 6 e 7 por se encontrarem bastante afastados da
área prevista para a implantação da subestação (350m e 675m respectivamente) não sendo
previsível a afectação dos mesmo pela obra.

Inventário patrimonial
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Como referido no decorrer dos trabalhos de campo foi possível relocalizar todos os
elementos patrimoniais que nos propusemos a relocalizar.
No caso da ocorrência 1 corresponde à Mamoa 1 de Navió que corresponde a um
montículo artificial de grande dimensão e com uma profunda fossa de violação.
Já o elemento patrimonial 2, também ele uma mamoa designada de Mamoa 2 de Navió
apresenta dimensões mais modestas, ainda assim bem destacada na paisagem.
O elemento 3 é também ele uma mamoa com cerca de um metro de altura.
Quanto ao elemento 4 que corresponderá a uma mamoa identificada aquando dos
trabalhos de acompanhamento arqueológico realizados em 2019, a observação efectuada foi
de alguma forma condicionada pela vegetação, o facto de não se observar de forma evidente
as terras da mamoa leva-nos a colocar algumas dúvidas quanto à classificação do sítio como
mamoa, ou mesmo como um elemento arqueológico. Contudo, acreditamos que as condições
de visibilidade aquando da observação realizada pela equipa de acompanhamento
arqueológico seriam melhores o que permitiu a classificação do sítio como mamoa e que neste
estudo manteremos.
No caso do elemento patrimonial 5 consiste num conjunto de dois marcos de
propriedade que apresentam cruzes insculturadas.
No caso da ocorrência 8 os vestígios não se encontram visíveis.

Caracterização das Condições de Visibilidade
A área onde se implanta o projecto apresenta de uma forma uniforme profundas
limitações para a observação do solo a todos as distâncias, o que limita a detecção de
estruturas e artefactos. Pontualmente no interior da área surgem pequenas zonas um pouco
mais limpas de vegetação (Figura 2).
Quadro 3 – Caracterização das condições de visibilidade
Zona

A

VE

R/N

VA

Caracterização

R/N

Características da paisagem: Zona com denso coberto
vegetal arbóreo, essencialmente de pinhal e eucalipto,
pontualmente com zonas limpas de vegetação arbustiva,
ainda que em grande parte esta seja a predominante.
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Breve Análise Toponímica
Como é sabido, uma preciosa ferramenta de trabalho da prospecção arqueológica é o
estudo toponímico, uma vez que este dá indicadores muito interessantes de potenciais sítios
arqueológicos. Na análise toponímica realizada aos topónimos referidos no interior da área de
projecto, não se identificam topónimos arqueológicos relevantes.
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AVALIAÇÃO DE IMPACTES E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
AVALIAÇÃO DE IMPACTES
A Avaliação de Impactes pode subdividir-se em dois grandes subgrupos: um de
impactes físicos e outro de impactes visuais. Os impactes físicos ocorrem essencialmente na
fase de Construção e os impactes visuais manifestam-se na fase de Exploração.
Os trabalhos realizados permitiram identificar cinco ocorrências de cariz patrimonial na
área de projecto, que resultam todos da fase de pesquisa documental.
No Anexo I apresentam-se a respectiva ficha individual de sítio onde se caracterizam os
impactes sobre as ocorrências patrimoniais, decorrente da implantação do projecto e onde se
especificam as medidas de minimização preconizadas. Como já referido, nesta fase não foram
relocalizadas duas ocorrências patrimoniais identificadas por se encontrarem bastante
afastadas da subestação

Fase de construção
A avaliação de impactes decorrentes da fase de construção do projecto sobre cada
ocorrência patrimonial identificada considera, relevantes, os seguintes factores indicados no
“Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede
Nacional de Transporte de Electricidade”:

Sentido/natureza;
Efeito/Incidência;
Inicio;
Duração;
Probabilidade;
Dimensão espacial;
Reversibilidade;
Magnitude
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Em seguida definem-se os critérios, eventualmente a utilizar na caracterização e avaliação de
impactes.

•

Sentido/Natureza (negativo, positivo, nulo): considera-se impacte positivo qualquer acção que
melhore o conhecimento ou o estado de conservação de uma ocorrência patrimonial; impacte
negativo traduz-se na afectação (directa ou indirecta, parcial ou total), a sua deterioração, ou
alteração do seu local de implantação ou sua envolvente; considera-se nulo todos os impactes
que não provocarão qualquer tipo de afectação de uma ocorrência.

•

Efeito/Incidência (directa, indirecta, indeterminada): a incidência é directa se for provocado pela
implementação do projecto (construção, exploração ou desactivação) do projecto; indirecta se for
induzida por actividades decorrentes ou ligadas ao projecto, mas não pela implementação do
projecto em si; indeterminada caso a informação disponibilizada sobre a implantação das
diferentes unidades de projecto for insuficiente.

•

Inicio/fase (construção, operação, desactivação): construção em todas as situações de impacte
que ocorram nesta fase de implementação do projecto a grande maioria de impactes ocorre nesta
fase); exploração quando se define a existência de impactes nesta fase do projecto (ao nível do
património geralmente são pouco significativos); desactivação, quando ocorrem impactes
decorrentes da desactivação das infra-estruturas do projecto.

•

Duração (temporária, permanente, nula): este corresponde ao efeito induzido pela acção
impactante no tempo e pode ser temporária quando são casos relacionados com acções que não
tenham um carácter definitivo como ocultação, ou deslocamento da ocorrência desde que esta
possa retomar o seu lugar após a realização de acções impactantes. Afigura-se comum que
algumas acções possam ser temporárias ou seus efeitos negativos acabem por assumir um
carácter permanente; uma acção com efeito permanente é aquela que resulta na adopção ou
implementação de uma acção não regressiva sobre uma ocorrência e que se apresente indefinida
temporalmente; nula quando não ocorrer qualquer efeito sobre uma ocorrência.

•

Probabilidade (certo, provável, pouco provável, improvável ou incerto): o grau de certeza ou a
probabilidade de ocorrência de impactes é determinado com base no conhecimento das
características intrínsecas das acções impactantes, da sua localização espacial e do grau de
proximidade em relação às ocorrências patrimoniais. A probabilidade é certa se a localização de
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uma parte de projecto coincide de forma negativa com a posição de uma ocorrência patrimonial;

•

Dimensão espacial (local, regional, nacional): indica a escala espacial a que o efeito se pode
sentir, sendo que a dimensão espacial local se aplica geralmente a ocorrências cuja afectação e
o valor patrimonial é de significância reduzida ou média sendo sobretudo de cariz etnográfico
ligadas a comunidades locais; regional quando a esfera de influência da afectação se cinge a
nível de uma abrangência local ou seja quando o contexto de implantação ultrapassa esta
dimensão, (ex: um castro incluído num conjunto de castro que formam uma identidade supra-local
ou sítio classificados como de valor concelhio); nacional quando se define a afectação de uma

ocorrência cuja importância se afirma como um bem de todos como por exemplo: monumentos
com estatuto de protecção legal (Imóveis de Interesse Público, Monumento Nacional, Património
da Humanidade).

•

Reversibilidade (reversível, parcialmente reversível, irreversível): indica a capacidade ou
incapacidade de restabelecimento natural do meio após cessar a perturbação.

•

Magnitude (elevada, média, reduzida): a magnitude refere-se à escala de alteração ou melhor ao
grau de afectação do impacte resultante de cada uma das acções impactantes e da
susceptibilidade das ocorrências afectadas. A magnitude é elevada se o impacte for directo e
implicar uma destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a
afectação da sua envolvente próxima. A magnitude é reduzida quando significa uma degradação
pouco acentuada ou uma intrusão na área envolvente ocorrência também com menor expressão
física ou mais afastada da ocorrência.

Para efeito de avaliação de impactes considerou-se alvo de afectação directa todas as ocorrências
localizadas na área de afactação directa do projecto (conjunto composto pela plataforma da Subestação,
acesso e taludes). Como alvo de afectação indirecta estão todas as ocorrências localizadas até 50m dos
diferentes elementos de projecto. No caso das ocorrências localizadas a mais de 50m consideramos que
estas não serão alvo de afectação relativamente à execução do projecto, mas foram consideradas como
potencialmente alvo de impactes relacionados com eventuais manchas de empréstimo ou área de depósito,
que nesta fase não estão definidos, neste caso considerámos esses impactes como indeterminados.
Importa referir que a subestação se implanta numa zona de grande sensibilidade arqueológica, facto
que se traduz na definição de uma Área Arqueológica no Plano Director Municipal de Ponte de Lima pelo
que será necessário consultar a autarquia relativamente a esta condicionante imposta no PDM.
A referida Área Arqueológica terá sido definida pelo facto de existir uma necrópole de cronologia Préhistórica composta por três mamoas a que posteriormente se inventariou uma outra.

Fase de Construção
Como já salientado na área de implantação da subestação identificaram-se seis elementos
patrimoniais passiveis de afectação.
A ocorrência 1 encontra-se a cerca de 85m do talude, pelo que apesar de não se encontrar nem na
AID nem na AII, poderão ocorrer impactes não determinados nesta fase, sobretudo ao nível do subsolo,
uma vez que neste poderão encontrar-se vestígios quer dos construtores destes tumulus, quer mesmo do
processo construtivo deste monumento, apesar de não terem sido identificados nas sondagens
arqueológicas realizadas na área do acesso.
O sítio 2 está em situação análoga à anterior, contudo agravada pelo facto de se encontrar no interior
da AII, apenas a 25m do elemento de projecto mais próximo, no caso o talude e acesso. Desta forma, estão
previstos impactes negativos, mas provavelmente indirectos, mas ainda assim relevantes pelo facto de no
subsolo poderem existir vestígios arqueológicos relacionados com o processo construtivo dos tumulus.

O monumento 3 encontra-se a cerca de 65 m do talude e acesso pelo que se encontra em situação
análoga ao sítio 1.
O monumento 4 encontra-se a cerca de 35m do talude e acesso, pelo que se encontra na AII,
prevendo-se a ocorrência de impactes negativos, possivelmente indirectos, ainda assim relevantes e de
significância mediana a elevada.
A ocorrência 5 encontra-se na área de implantação da subestação, pelo que se prefiguram impactes
directos e negativos, ainda que pouco relevantes tendo em conta a natureza e valor patrimonial deste
elemento etnográfico, sendo neste caso facilmente minimizáveis.
O sítio 8 corresponde a um conjunto de estruturas em negativo (fossas e buracos de poste)
associados a cultura material da Idade do Bronze Final identificadas através da realização de sondagens
arqueológicas, nomeadamente a sondagem 9. O facto de existirem fortes indícios que a dispersão dos
vestígios se prolonga para o lado Noroeste da área escavada, como é referido no respectivo relatório dos
trabalhos arqueológicos, prefigura impactes diretos, negativo, bastante relevantes e irreversíveis.
Importa também salientar o facto de se estar perante uma necrópole de cronologia Pré-histórica,
provavelmente do 3º milénio a.C., ou mesmo já do 2º milénio a.C. tendo em conta a sua proximidade a dois
povoados da Idade do Bronze. Por se tratar de uma necrópole deve ser tida em consideração o valor
patrimonial individual de cada um deste tumulus, mas também o seu valor de conjunto enquanto necrópole,
que naturalmente será alvo de afectação pela implementação do projecto. Importa ainda salientar o facto já
referido de além de existirem fortes indícios de um povoado do Bronze Final neste local, também a
proximidade de dois outros povoados da Idade do Bronze, assim tendo em conta que se está perante um
espaço funerário, neste caso represento por monumentos com

tumulus, estes possivelmente

correspondentes a enterramentos de indivíduos de uma elite, deverá ser colocada a possibilidade de neste
espaço funerário existirem outros enterramentos sem tumulus e que não são observáveis na paisagem, pelo
que deverão ser adoptadas medidas mitigadoras excepcionais que adiante serão definidas.
Finalmente importa referir o facto de no decorrer das 17 sondagens arqueológicas realizadas em 2018
apesar de não se terem identificado materialidades, identificou-se uma estrutura de tipo “valado” que não foi
possível caracterizar. Tendo em conta o facto de se tratar de uma estrutura antrópica e a sua proximidade
quer às estruturas em negativo e cultura material identificada na sondagem 9 realizada em 2019, quer à
necrópole poderá ser um indicador que esta poderá, eventualmente, estar relacionada com elas.

Fase de exploração
Nesta fase os impactes físicos serão pouco relevantes, contudo os impactes visuais decorrentes de
um talude e acesso que serpenteia entre a necrópole desvirtuando o contexto geomorfológico onde se
insere.

Fase de desactivação
Não se prevê a ocorrência de impactes significativos sobre os elementos patrimoniais no decurso da
fase de desactivação do projecto, desde que sejam seguidas as medidas de minimização específicas
referenciadas para a fase de construção.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÂO

Medidas de Minimização Gerais
Apresentam-se seguidamente as medidas de minimização gerais a implementar para minimização de
impactes sobre o património:
▪

De acordo com o preconizado no relatório final das sondagens arqueológicas realizadas no
acesso à Subestação recomenda-se numa fase inicial a desmatação e decapagem da camada inicial
das áreas a afetar pela empreitada de modo a identificar e registar todas as estruturas existentes,
assim como o acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos de desmatação, escavação e
movimentação de terras.

▪

Como medida geral, aplicável a toda a obra, recomenda-se o acompanhamento arqueológico de
todas operações que impliquem revolvimento do solo, como sejam desmatações, raspagens de solo,
escavações, etc. Este acompanhamento deverá ser executado de forma contínua, estando o número
de arqueólogos dependente do número de frentes de trabalho simultâneas e da distância entre elas,
de forma a garantir um acompanhamento arqueológico adequado.

▪

Que o arqueólogo responsável pelo acompanhamento realize prospeção arqueológica nas zonas
destinadas a áreas funcionais da obra (acessos, estaleiro, depósitos de terras, áreas de empréstimo,
de depósito e outras), caso estas não se integrem na área agora prospetada. Este deverá preconizar
e justificar (técnica e financeiramente), as medidas de minimização que se venham a revelar
necessárias em virtude do surgimento de novos dados no decurso da obra e que visem proteger e/ou
valorizar elementos de reconhecido interesse patrimonial

▪

Na área de incidência do projecto, ocorrem alguns muros de divisão de propriedade em pedra
seca. Recomenda-se o registo fotográfico por amostragem tipológica e não mais que troços de 2
metros de comprimento, daqueles que venham a ser alvo de afectação directa pelo projecto
(destruição ou descaracterização), atendendo a que constituem evidências de uma arquitectura rural
em desaparecimento, sobrevivendo assim a memória das tipologias construtivas destas estruturas na
região.

Medidas de Minimização Especificas
Dada a presença de um conjunto relevante de elementos patrimoniais quase todos revelando bastante
sensibilidade arqueológica o que justifica a definição de um conjunto de medidas de minimização
especificas:
▪

A ocorrência patrimonial 1 corresponde a uma mamoa que irá ficar a curta distância do acesso à
subestação podendo daí decorrer impactes, desta forma preconização a sua sinalização e vedação
em fase de obra. Para a fase de exploração recomenda-se a sua vedação permanente com
elementos que se integrem na paisagem como por exemplo uma vedação de madeira.

▪

A ocorrência patrimonial 2 também ela corresponde a uma mamoa que irá ficar a curta distância
do acesso à subestação podendo daí decorrer impactes, desta forma preconização a sua sinalização
e vedação em fase de obra. Para a fase de exploração recomenda-se a sua vedação permanente
com elementos que se integrem na paisagem como por exemplo uma vedação de madeira.

▪

A ocorrência patrimonial 3 igualmente corresponde a uma mamoa que irá ficar a curta distância do
acesso à subestação podendo daí decorrer impactes, desta forma preconização a sua sinalização e
vedação em fase de obra. Para a fase de exploração recomenda-se a sua vedação permanente com
elementos que se integrem na paisagem como por exemplo uma vedação de madeira.

▪

A ocorrência patrimonial 4 à semelhança das anteriores corresponde a uma mamoa que irá ficar a
curta distância do acesso à subestação podendo daí decorrer impactes, desta forma preconização a
sua sinalização e vedação em fase de obra. Para a fase de exploração recomenda-se a sua vedação
permanente com elementos que se integrem na paisagem como por exemplo uma vedação de
madeira.

▪

No que se refere ao elemento patrimonial 5 este consiste num conjunto de dois marcos que se
situam na área de implantação da plataforma da subestação. Neste caso recomenda-se a sua
transladação para fora da área de afectação do projecto, mas nas suas proximidades de forma a que
continuem a desempenhara sua função de marcador territorial

▪

No caso do sítio 8, em concreto a zona da sondagem 9 efectuada no âmbito das sondagens
arqueológicas realizadas no acesso recomenda-se a medida já preconizada no respectivo relatório
final que consiste no alargamento da sondagem 09 para Oeste e Norte, uma vez que as estruturas
aparentam desenvolver-se para essas áreas, facto fundamentado com as duas “fossas” que se
encontram nos respetivos cortes.

▪

Na área de implantação da plataforma foram realizadas sondagens arqueológicas, estas apesar
de não terem revelado materialidades arqueológicas revelaram a presença de uma estrutura em
negativo de tipo valado, a qual não foi cabalmente caracterizada, desta forma recomenda-se a
realização de trabalhos que permitam a sua efectiva caracterização e se esta se pode ou não
relacionar com as outras estruturas em negativo identificadas (fossas na sondagem 9).
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Foto 10 – Elemento patrimonial 5. Marcos de Navió. Outra vista
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1. INTRODUÇÃO
O presente documento refere-se aos trabalhos arqueológicos realizados no âmbito
do empreendimento da construção de Subestação e Ponte de Lima, na União de
Freguesias de Navió, Vitorino de Piães e Friadelas, Ponte de Lima.
Estes trabalhos foram adjudicados à Era-Arqueologia S.A. pela REN e decorreram
entre os dias 15 a 31 outubro de 2018.
Os trabalhos arqueológicos seguidamente descritos enquadram-se numa perspetiva
de avaliação do potencial científico e patrimonial da área afeta ao projeto de
construção da Subestação de Ponte de Lima e foram devidamente aprovados pela
tutela através do ofício S-2018/470343 (C.S: 1293055) de 19/09/2018.
Atendendo a que a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto em estudo
decorreu em fase de Estudo Prévio, o EIA assentou inicialmente na proposta de três
hipóteses de localização – A, B, e C, sendo posteriormente selecionada a opção A
como a que reunia condições mais favoráveis, para a construção da subestação.
Devido à identificação, na área do projeto, de uma ocorrência patrimonial (n.º
103), e de acordo com a DIA: “Na fase prévia à elaboração do Projeto de Execução,
para a definição da área de implantação da subestação S”VIB”-A, devem ser
executadas sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico na ocorrência 103”,
foram realizadas, em 2016, 14 sondagens de diagnóstico, que permitiram concluir a
presença

de

vestígios

e

características

de

um

povoado,

enquadrado

cronologicamente na Idade do Bronze, com base na estratigrafia, nas estruturas
observadas e no espólio cerâmico recolhido (V. Fonseca e J. Fonseca, 2016).
Face ao exposto, devido à necessidade de escavação de todas as áreas onde se
manifestavam vestígios arqueológicos na área da opção A – ofício DRCN n.º S2016/407674 (C.S:1125553, de 02/09/2016, foi proposto pelo o promotor da obra,
em consonância com a DRCN, uma nova alternativa para a construção da já
designada subestação, localizada a cerca de 200m a Norte do sítio n.º 103.

Desta feita, tendo em consideração a proximidade do povoado pré-histórico já
mencionado, ficou definido entre a REN e a DRCN, face à proximidade dos
contextos

arqueológicos

já

mencionados,

a

realização

de

um

diagnóstico

arqueológico com vista a avaliar a viabilidade de proceder a uma construção na
área de estudo.
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Os trabalhos realizados respeitaram os termos da legislação em vigor (Decreto-Lei
nº 164/2014 de 4 de novembro – Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos;
Despacho IGESPAR 12 de Agosto de 2010 – Documentação fotográfica a constar
nos relatórios arqueológicos)
1.1 OBJECTIVOS
As realizações destes trabalhos arqueológicos tiveram como objetivos:
- A realização de 17 sondagens arqueológicas de diagnóstico, de 3x3m2, numa área
total de 153 m2 que permitam caracterizar eventuais ocupações humanas (de cariz
histórico-arqueológico) na área em análise.
- Elaboração de Relatório Final dos Trabalhos Arqueológicos de acordo com o
disposto no Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos (artigos 14º, 15º e 16º do
Dec. Lei 164/2014).
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2. METODOLOGIA
2.1 ESCAVAÇÃO ARQUEOLÓGICA
2.1.1 Metodologia de campo
Nos

trabalhos

de

escavação

arqueológica

realizados

foram

seguidos

os

pressupostos metodológicos avançados por A. Carandini (1997), Barker (Barker,
1989) e Harris (Harris, 1991). Globalmente, procedeu-se à remoção dos depósitos
por níveis naturais, procurando seguir a sequência lógica oposta à da sua formação.
A correcta delimitação das várias interfaces identificadas, correspondentes a outras
tantas realidades, permitiu a leitura dos ritmos de sobreposição temporal e a
elaboração de imagens de estratigrafia vertical e horizontal.
As realidades identificadas foram registadas numa Ficha de U.E. que inclui a
atribuição de um número, a descrição das suas principais características e as suas
inter-relações com outras U.E.s, de acordo com os princípios gerais da estratigrafia.
Para além do registo das realidades identificadas numa Ficha de U.E também se
procedeu ao registo fotográfico e ao registo gráfico das mesmas em escala
adequada ás realidades existentes.
Para o registo das diferentes unidades utilizou-se uma sequência numérica por
sondagem de forma a facilitar a identificação imediata da área a que se referem as
unidades mencionadas.

Sondagem

Numeração

1

100 a 199

2

200 a 299

3

300 a 399

4

400 a 499

5

500 a 599

6

600 a 699

As sondagens foram coordenadas; um ponto central destas; pelo sistema de
coordenadas nacionais Datum 73.
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3. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO
3.1 ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO
A área de estudo localiza-se na União de Freguesias de Navió, Vitorino dos Piães e
Friastelas, concelho de Ponte de Lima.

Ilustração 1 - Localização da nova área de estudo em excerto da CMP 1:25000 n.º 41 (a vermelho).

3.2 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO
A área

em análise enquadra-se geograficamente num território com uma

considerável presença de vestígios arqueológicos.
O sítio Monte dos Males, objeto de intervenção de diagnóstico em 2016, foram
identificados níveis arqueológicos que se caracterizam por estruturas em negativo –
fossas, valados e buracos de poste – abertos no nível geológico, associados a
cerâmica de produção manual e estruturas pétreas (em positivo), que pressupõem
a existência de um eventual povoado naquele local, de cronologia inserível na Idade
do Bronze (V. Fonseca e J. Fonseca, 2016, p.11).
Por sua vez, destaca-se a presença (nas proximidades do projeto, de um sítio
arqueológico bibliograficamente conhecido, denominado de Sítio das Boucinhas
/Regueira (CNS: 17940), onde foram “identificadas várias fossas, contendo no seu
interior vasos inteiros que poderiam estar relacionadas com depósitos de âmbito
ritual. A proximidade de bons solos aráveis assim como a recolha de sementes e de
vários fragmentos de moinhos manuais pode pressupor a presença de um eventual
"povoado"

aberto

de

curta/média

duração,

com

estruturas

eventualmente
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utilizáveis para silagem ou diversas atividades agrícolas a par de outras de âmbito
ritual”

(informação

disponível

em

Endovélico

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt).
Deste período pertence um outro achado na mesma área geográfica, no lugar de S.
Pedro, que corresponde a um conjunto de gravuras rupestres, existentes em
afloramentos graníticos (MACIEL, 2003).
Não menos importante, salienta-se igualmente nas proximidades a presença de
uma necrópole megalítica constituída, tendo em consideração a informação
disponibilizada pelo Endovélico por três mamoas, a saber:
- Sítio EIA n.º 345 (Mamoa 1 de Navio).
- Sítio EIA n.º 346 (Mamoa 2 de Navio).
- Sítio EIA n.º 347(Mamoa 3 de Navio).
As mamoas mencionadas, tendo em consideração as informações disponibilizadas
no Endovélico (http://arqueologia.patrimoniocultural.pt), apresentam proporções
modestas e encontram-se também cobertas por denso manto vegetal, sendo
percetíveis vestígios de violação e restos da couraça pétrea (no caso do sítio 346 EIA).
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Fig.2 - Localização da área de intervenção (círculo a azul) e localização dos elementos patrimoniais 103, 345, 346 e 347
(adaptado de EIA- descritor património arqueológico e arquitetónico, 2013, Anexo I).

Relatório dos trabalhos arqueológicos | Subestação de Ponte de Lima - RENl | Projecto nº 1886.18 / Página 8 de 51

4. TRABALHOS REALIZADOS
Nesta intervenção arqueológica foram realizadas 17 sondagens de diagnóstico com
a dimensão de 3mx3m em locais previamente definidos em reunião de obra
realizada no local.
Perfazendo um total de 153m2 estas sondagens de diagnóstico permitiram
caracterizar arqueologicamente a área onde se pretende construir a futura
Subestação de Ponte de Lima.

4.1 SONDAGENS

4.1.1 Sondagem 01
Esta sondagem 01 foi parca em dados com interesse arqueológico. A escavação
apenas se resumiu à escavação de dois sedimentos, um primeiro de coloração
castanha escura de matriz arenosa; camada vegetal; [100] e um outro sedimento
de coloração castanha/avermelhada de matriz argilosa [101] que está sob o
primeiro. Este último cobre o substrato geológico [102].

Fig.3 - Sondagem 01. Plano Final.
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Fig.4 - Corte N. Sondagem 01.

4.1.2 Sondagem 02
A sondagem 02 com uma potência estratigráfica um pouco maior do que a
sondagem 01, também não deu qualquer dado com interesse arqueológico. Nesta
sondagem escavou-se apenas uma sucessão linear de sedimentos. Um primeiro
de coloração castanha; camada vegetal; [200]. Este cobria por sua vez um outro
sedimento [201] de matriz arenosa e de coloração amarelada. Sob este escavouse um sedimento de coloração castanha escura [202] que cobria por sua vez a
unidade identificada com a U.E [203]. Esta é composta por um sedimento de
matriz argilosa de coloração castanha avermelhada. Sob esta última unidade
estratigráfica distinguiu-se, em plano, uma outra unidade [204) que na verdade é
o mesmo sedimento/momento da anterior. Este último sedimento cobre o
substrato geológico [205].

Fig.5 - Vista final. Sondagem 02.
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Fig.6 - Corte W da sondagem 02.

4.1.3 Sondagem 03
A sondagem 03 foi a única que nos forneceu dados arqueológicos. Após a remoção
da camada vegetal [300] detectou-se um enchimento de valado, constituído por
um sedimento de coloração castanho-escuro de matriz areno-argilosa [301]. Esta
enche um interface vertical; [302]; com orientação W-E; aproximadamente. Este
interface vertical com paredes oblíquas e fundo aplanado é uma estrutura
negativa tipo “valado”. Este prolonga-se para lá dos limites da sondagem. Apesar
do aparecimento desta estrutura negativa tipo “valado” não nos é possível
enquadrá-la cronologicamente, já que a escavação do seu enchimento não nos
forneceu qualquer tipo de elemento artefactual. Este valado corta o substrato
geológico [303]

Fig.7 - Topo do enchimento do valado.
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Fig.8 - Valado com perfil em U.

4.1.4 Sondagem 04
Esta sondagem, com fraca potência estratigráfica; também não nos forneceu
qualquer tipo de dados com interesse arqueológico. Após a remoção da unidade
[400], camada vegetal, escavou-se um pequeno enchimento [401], constituído
por um sedimento de coloração castanho-escuro de matriz areno-argilosa que
enche um pequeno interface vertical [402]. Este interface vertical corta o
substrato geológico [4039 e veio-se a verificar que era apenas uma bio
deturpação.
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Fig. 9 - Plano final.

Fig.10 - Corte Sul. Sondagem 04.

4.1.5 Sondagem 05
Na sondagem 05 escavou-se apenas um sedimento, camada vegeta [500] que
cobria directamente o substrato geológico [501].
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Fig.11 - Plano final da sondagem 05.

Fig.12 - Sondagem 05. Corte Oeste.

4.1.6 Sondagem 06
Desta sondagem 06, tal como na sondagem anterior, só foi escavado um sedimento
[600] de coloração castanha de matriz arenosa; camada vegetal. Este cobria
directamente o substrato geológico [601].
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Fig. 13 - Plano Final. Vista W-E.

Fig.14 - Sondagem 06. Corte Este.

4.1.7 Sondagem 07
A sondagem 07 também foi parca em dados com interesse arqueológico. Desta
sondagem apenas se escavou um sedimento [701] de coloração castanha;
camada vegetal; que cobria o substrato geológico [701].
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Fig.15 - Vista S-N. Plano Final.

Fig.16 - Sondagem 07. Corte Norte.

4.1.8 Sondagem 08
Esta sondagem, com uma potência estratigráfica um pouco maior do que as
anteriores, também não forneceu estratigrafia com interesse arqueológico. Desta
apenas se escavou dois sedimentos, um primeiro [800] que é a camada vegetal
cobrindo este um outro sedimento [801] de matriz arenosa e de coloração
castanha alaranjada. Este último cobre o substrato geológico [802].
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Fig.17 - Plano Final. Sondagem 08.

Fig.18 - Corte Norte da sondagem 08.

4.1.9 Sondagem 09
A sondagem 09, de reduzida potência estratigráfica; também não nos forneceu
dados com interesse arqueológico. Apenas se escavou a camada vegetal [900],
cobrindo esta o substrato geológico [901].
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Fig. 19 - Sondagem 09. Plano Final.

Fig.20 - Corte Oeste. Sondagem 09.

4.1.10 Sondagem 10
Esta sondagem foi a que teve maior potência estratigráfica, embora também tenha
sido parca em dados com interesse arqueológico. A unidade [1000] é constituída
por um sedimento de coloração castanha de matriz arenosa, com uma espessura
de cerca de 1,30m. Esta cobre a U.E [1001] que é constituída por uma terra
argilosa de coloração castanha avermelhada. Esta cobre o substrato geológico
[1002]. A maior potência estratigráfica desta sondagem poderá ter a ver com dois
factores existentes no local. Poderá a zona onde está implantada a sondagem ter
sido terraplanada para a construção do caminho actualmente existente ou esta
terraplanagem ter sido fruto da construção de um poço e mãe de água situada a
Oeste da sondagem.
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Fig.21 - Sondagem 10. Plano Final.

Fig.22 - Corte Oeste da sondagem 10.

4.1.11 Sondagem 11
Arqueologicamente a sondagem 11 também foi parca em resultados. Desta apenas
se escavou um sedimento [1100] que é a camada vegetal. Este cobre
directamente o substrato geológico [1101].
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Fig.23 - Sondagem 11. Plano final.

Fig.24 - Corte Sul.

4.1.12 Sondagem 12
Esta sondagem, tal como a anterior, é de reduzida potência estratigráfica e esta é
constituída apenas por um sedimento de coloração castanha de matriz arenosa
[1200]; camada vegetal. Este cobre o substrato vegetal [1201].
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Fig.25 - Plano final. Sondagem 12.

Fig.26 - Sondagem 12. Corte Norte.

4.1.13 Sondagem 13
Da sondagem 13; a que teve menor potência estratigráfica, o substrato geológico
praticamente estava à superfície; apenas se escavou a camada vegetal [1300]
cobrindo esta a U.E [1301]; substrato geológico.
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Fig.27 - Plano final. Sondagem 13.

Fig.28 - Corte Sul.

4.1.14 Sondagem 14
A sondagem 14, tal como as outras, foi pobre em dados com interesse
arqueológico. Apenas se escavou a U.E [1400] que é constituído por sedimento de
coloração castanha escura de matriz areno-argilosa cobrindo este o substrato
geológico [1401]
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Fig.29 - Vista geral sobre a sondagem 14. Plano final.

Fig.30 - Corte Oeste da sondagem 14.

4.1.15 Sondagem 15
A

sondagem

15

apresentou

a

U.E

[1500],

um

sedimento

de

coloração

castanho/avermelhado de matriz areno-argiloso, bastante heterogénea, com
intrusões de pedras de pequeno e médio calibre e bocados de geológico cobria o
substrato geológico [1501]. Nos cortes é possível ver as marcas da surria feita no
local [1502].
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Fig. 31 - Vista W-E. Plano final.

4.1.16 Sondagem 16
A estratigrafia desta sondagem é composta por apenas um sedimento de coloração
castanha de matriz arenosa [1600]; camada vegetal; que cobre o substrato
geológico [1601].

Fig.32 - Plano final. Vista S-N,
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Fig. 33 - Corte Este. Sondagem 16.

4.1.17 Sondagem 17
Após a retirada da camada vegetal [1700] detectou-se no canto NE da sondagem
uma mancha subcircular de coloração castanha escura de matriz arenosa [1701]
que enche um interface vertical de boca subcircular, paredes rectas e fundo
aplanado [1702]. Este interface embora interpretado como o negativo de uma
árvores; bio deturpação; poderá ser o negativo de um buraco de poste. Este corta
o substrato geológico [1703].

Fig.34 - Plano final da sondagem 17.
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Fig.35 - Possível bio deturpação ou buraco de poste.

Fig.36 - Corte Norte. Sondagem 17.

A escavação destas 17 sondagens não forneceu qualquer tipo de espólio o que nos
impossibilitou balizar cronologicamente o valado detectado na sondagem 03 quer
perceber se existe no local escolhido para a construção da subestação algum tipo
de dispersão de material que nos indicie algum tipo de ocupação e se esta existe,
que tipo de ocupação será.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente documento refere-se aos trabalhos arqueológicos realizados no âmbito
do empreendimento da construção da Subestação de Ponte de Lima, na União de
Freguesias de Navió, Vitorino de Piães e Friadelas, Ponte de Lima.
Foram realizadas 17 sondagens arqueológicas perfazendo um total de 153m2
intervencionados.
Destas 17 sondagens só a sondagem 03 é que nos forneceu dados arqueológicos;
uma estrutura negativa tipo “valado” de cronologia indeterminada.
Das restantes sondagens de uma maneira geral os dados observados são muito
simples e lineares, visto que após a remoção da camada vegetal encontrava-se o
substrato geológico.
A

ausência

de

espólio

no

diagnóstico

realizado

não

nos

permite

balizar

cronologicamente o valado detetado na sondagem 03, bem como não nos permite
tecer grandes considerações sobre que tipo de ocupação antrópica existiria no local.
Apesar

dos

poucos

intervenção,

dados

com

recomendamos

interesse

durante

a

arqueológico
construção

observados
da

nesta

subestação

o

acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos de desmatação, escavação e
movimentação de terras que venham a ocorrer no local no âmbito da empreitada
de

construção

da

subestação,

visto

que

a

área

em

análise

enquadra-se

geograficamente num território com uma considerável presença de vestígios
arqueológicos.
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ANEXO 1 – CARTOGRAFIA E LOCALIZAÇÃO DAS
SONDAGENS
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ANEXO 3 – REGISTO FOTOGRÁFICO

Figura - 1 Sondagem 01. Plano Final

Figura - 2 Corte N. Sondagem 01
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Figura - 3 Vista final. Sondagem 02.

Figura - 4 Corte W da sondagem 02.
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Figura - 5 Topo do enchimento do valado.
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Figura - 6 Valado com perfil em U.
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Figura - 7 Plano final.

Figura - 8 Corte Sul. Sondagem 04.
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Figura - 9 Plano final da sondagem 05.

Figura - 10 Sondagem 05. Corte Oeste.
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Figura - 11 Plano Final. Vista W-E.

Figura - 12 Sondagem 06. Corte Este.
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Figura - 13 Vista S-N. Plano Final.

Figura - 14 Sondagem 07. Corte Norte.

Relatório dos trabalhos arqueológicos | Subestação de Ponte de Lima - RENl | Projecto nº 1886.18 / Página 40 de 51

Figura - 15 Plano Final. Sondagem 08.

Corte Norte da sondagem 08.

Figura - 16 Corte Norte da sondagem 08.
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Figura - 17 Sondagem 09. Plano Final.

Figura - 18 Corte Oeste. Sondagem 09.
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Figura - 19 Sondagem 10. Plano Final.

Figura - 20 Corte Oeste da sondagem 10.
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Figura - 21 Sondagem 11. Plano final.

Figura - 22 Corte Sul.
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Figura - 23 Plano final. Sondagem 12.

Figura - 24 Sondagem 12. Corte Norte.
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Figura - 25 Plano final. Sondagem 13.

Figura - 26 Corte Sul.
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Figura - 27 Vista geral sobre a sondagem 14. Plano final.

Figura - 28 Corte Oeste da sondagem 14.
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Figura - 29 Vista W-E. Plano final.

Figura - 30 Plano final. Vista S-N,.
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Figura - 31 Corte Este. Sondagem 16.

Figura - 32 Plano final da sondagem 17.
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Figura - 33 Possível bio deturpação ou buraco de poste.

Figura - 34 Corte Norte. Sondagem 17
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1. INTRODUÇÃO
O presente documento refere-se aos trabalhos arqueológicos realizados no âmbito do empreendimento
de construção da Subestação de Ponte de Lima, na União de Freguesias de Navió, Vitorino de Piães e
Friastelas, Ponte de Lima.
Estes trabalhos foram adjudicados à Era-Arqueologia S.A. pela REN e decorreram entre os dias 11 a
15 de Março de 2019.
Os trabalhos arqueológicos seguidamente descritos enquadram-se numa perspetiva de avaliação do
potencial científico e patrimonial da área afeta ao projeto de construção da Subestação de Ponte de
Lima e foram devidamente aprovados pela tutela através do ofício S-2019/484965(C.S: 1332561) de
06/03/2019.
Atendendo a que a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto em estudo decorreu em fase de
Estudo Prévio, o EIA assentou inicialmente na proposta de três hipóteses de localização – A, B, e C,
sendo posteriormente selecionada a opção A como a que reunia condições mais favoráveis, para a
construção da subestação.
Devido à identificação, na área do projeto, de uma ocorrência patrimonial (n.º 103), e de acordo com
a DIA: “Na fase prévia à elaboração do Projeto de Execução, para a definição da área de implantação
da subestação S”VIB”-A, devem ser executadas sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico na
ocorrência 103”, foram realizadas, em 2016, 14 sondagens de diagnóstico, que permitiram concluir a
presença de vestígios e características de um povoado, enquadrado cronologicamente na Idade do
Bronze, com base na estratigrafia, nas estruturas observadas e no espólio cerâmico recolhido (V.
Fonseca e J. Fonseca, 2016).
Face ao exposto, devido à necessidade de escavação de todas as áreas onde se manifestavam vestígios
arqueológicos na área da opção A – ofício DRCN n.º S-2016/407674 (C.S:1125553, de 02/09/2016, foi
proposto pelo o promotor da obra, em consonância com a DRCN, uma nova alternativa para a
construção da já designada subestação, localizada a cerca de 200m a Norte do sítio n.º 103.
Desta feita, tendo em consideração a proximidade do povoado pré-histórico já mencionado, ficou
definido entre a REN e a DRCN, face à proximidade dos contextos arqueológicos já mencionados, a
realização de um diagnóstico arqueológico com vista a avaliar a viabilidade de proceder a uma
construção na área de estudo.
Na sequência desses trabalhos foram efetuadas 17 sondagens arqueológicas perfazendo um total de
153m2 intervencionados (plano trabalhos devidamente aprovado pela tutela através do ofício S2018/470343 (C.S: 1293055) de 19/09/2018). Destas 17 sondagens só a sondagem 03 é que nos
forneceu dados arqueológicos: uma estrutura negativa tipo “valado” de cronologia indeterminada. Nas
restantes sondagens de uma maneira geral os dados observados são muito simples e lineares, visto
que após a remoção da camada vegetal encontrava-se o substrato geológico.
Apesar dos poucos dados com interesse arqueológico observados nesta intervenção, os arqueólogos
responsáveis pela intervenção arqueológica, recomendaram durante a construção da subestação o
acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos de desmatação, escavação e movimentação de
terras que venham a ocorrer no local no âmbito da empreitada de construção da subestação, visto que
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a área em análise enquadra-se geograficamente num território com uma considerável presença de
vestígios arqueológicos.
Deste modo, os trabalhos arqueológicos descritos neste relatório resultam do acompanhamento da
abertura de poços de reconhecimento geológico, bem como de outros trabalhos relacionados com
estudos prévios que tiveram impacto a nível do subsolo na área em análise.
Os trabalhos realizados respeitaram os termos da legislação em vigor (Decreto-Lei nº 164/2014 de 4
de Novembro – Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos; Despacho IGESPAR 12 de Agosto de 2010 –
Documentação fotográfica a constar nos relatórios arqueológicos)

1.1 OBJECTIVOS
A realização destes trabalhos arqueológicos tem como objectivos:
•

a detecção de eventuais vestígios arqueológicos que poderão ser afectados por trabalhos
decorrentes do desenvolvimento das referidas obras, bem como a sua caracterização em
termos valor científico e patrimonial e proposta de eventuais medidas de minimização a
aplicar em fases subsequentes com vista à salvaguarda patrimonial;

•

através da definição de uma estratégia geral de intervenção, garantir a execução de todos os
trabalhos de construção civil previstos, compatibilizando a sua evolução com a salvaguarda do
património arqueológico.
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2. METODOLOGIA
2.1 ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO
2.1.1 Metodologia de campo
O trabalho de acompanhamento arqueológico de obras pressupõe a observação de movimentações no
subsolo (i.e. levantamento de pavimentos, desmonte de paredes, revolvimento de terras, desaterros ou
outras acções que possam ter afectação directa do subsolo ou de elementos edificados) realizadas por
via mecânica ou manual, de forma sistemática e permanente.
A metodologia utilizada seguiu os princípios de registo propostos por A. Carandini (1997), P. Barker
(1989) e E. Harris (1991), ou seja, a correcta delimitação das diferentes interfaces identificadas,
correspondentes a outras tantas realidades, permite a leitura dos ritmos de sobreposição temporal e
a elaboração de imagens de estratigrafia vertical e horizontal. Cada unidade foi registada
sequencialmente segundo a sua ordem de identificação.
Este trabalho implicou o preenchimento de uma Ficha de Acompanhamento Arqueológico. A ficha inclui
o registo de dados relativos à localização espacial da observação, a estratigrafia arqueológica,
evidências materiais de carácter arqueológico, registos gráficos e fotográficos, interpretação e, ainda,
eventuais medidas de minimização de impacte adoptadas ou propostas.
Para além do registo descritivo constante na ficha, foram registadas imagens fotográficas das
evidências materiais de carácter arqueológico detectadas, assim como da progressão dos trabalhos.
No que concerne ao registo gráfico de planos e cortes foram, mediante o interesse patrimonial do
objecto de registo, realizados esboços sumários de localização/identificação ou desenhos à escala 1:20
devidamente georeferenciados.
2.1.2 Metodologia de gabinete
2.1.2.1

Tratamento de materiais

O espólio arqueológico recolhido foi depositado nas instalações da Era-arqueologia durante os trabalhos
de campo e elaboração de relatório, sendo tratado de acordo com a legislação em vigor e objecto de
estudo e caracterização para efeitos de relatório.
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3. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO
3.1 ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO
A área de estudo localiza-se na União de Freguesias de Navió, Vitorino dos Piães e Friastelas, concelho
de Ponte de Lima.

Figura 1 – Localização da área de estudo num excerto da Carta Militar de Portugal 1:25000, folha nº 41 (a vermelho).

3.2 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO
A área em análise enquadra-se geograficamente num território com uma considerável presença de
vestígios arqueológicos.
O sítio Monte dos Males, objeto de intervenção de diagnóstico em 2016, foram identificados níveis
arqueológicos que se caracterizam por estruturas em negativo – fossas, valados e buracos de poste –
abertos no nível geológico, associados a cerâmica de produção manual e estruturas pétreas (em
positivo), que pressupõem a existência de um eventual povoado naquele local, de cronologia inserível
na Idade do Bronze (V. Fonseca e J. Fonseca, 2016, p.11).
Por sua vez, destaca-se a presença (nas proximidades do projeto, de um sítio arqueológico
bibliograficamente conhecido, denominado de Sítio das Boucinhas /Regueira (CNS: 17940), onde foram
“identificadas várias fossas, contendo no seu interior vasos inteiros que poderiam estar relacionadas
com depósitos de âmbito ritual. A proximidade de bons solos aráveis assim como a recolha de sementes
e de vários fragmentos de moinhos manuais pode pressupor a presença de um eventual "povoado"
aberto de curta/média duração, com estruturas eventualmente utilizáveis para silagem ou diversas
atividades agrícolas a par de outras de âmbito ritual” (informação disponível em Endovélico
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt).
Deste período pertence um outro achado na mesma área geográfica, no lugar de S. Pedro, que
corresponde a um conjunto de gravuras rupestres, existentes em afloramentos graníticos (MACIEL,
2003).
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Não menos importante, salienta-se igualmente nas proximidades a presença de uma necrópole
megalítica constituída, tendo em consideração a informação disponibilizada pelo Endovélico por três
mamoas, a saber:
- Sítio EIA n.º 345 (Mamoa 1 de Navio).
- Sítio EIA n.º 346 (Mamoa 2 de Navio).
- Sítio EIA n.º 347 (Mamoa 3 de Navio).
As mamoas mencionadas, tendo em consideração as informações disponibilizadas no Endovélico
(http://arqueologia.patrimoniocultural.pt), apresentam proporções modestas e encontram-se também
cobertas por denso manto vegetal, sendo percetíveis vestígios de violação e restos da couraça pétrea
(no caso do sítio 346 - EIA).

Figura 2 - Localização da área de intervenção (círculo a azul) e localização da Zona de Proteção (PDM de Ponte de Lima) aos
elementos patrimoniais 103, 345, 346 e 347 (adaptado de EIA - descritor património arqueológico e arquitetónico, 2013, Anexo
I).
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4. TRABALHOS REALIZADOS
Os trabalhos de acompanhamento arqueológico a que se refere o presente relatório realizaram-se
entre os dias 11 e 15 de Março de 2019 e compreenderam o acompanhamento da abertura de oito
poços de reconhecimento geológico, e de oito sondagens geotécnicas, bem como a abertura dos
respetivos acessos que possibilitaram a sua execução.
A realização destes trabalhos, prospeção geológica, visam recolher no terreno a informação que
possibilita determinar a constituição e os parâmetros de resistência e de deformabilidade do solo. A
caracterização do maciço permite a adequação estrutural e a otimização económica do projeto.
Assim, as sondagens e os poços foram distribuídos por toda a área de projecto, incidindo
essencialmente na zona da subestação, mas também na zona onde será aberto o seu acesso.

Figura 3 – Localização das sondagens geotécnicas (a verde) e dos poços de reconhecimento geológico (a vermelho).

4.1 SONDAGENS GEOTÉCNICAS
As sondagens geotécnicas consistiram na realização de sondagens de penetração simples (SPT), feitas
com recurso a uma máquina de perfuração do subsolo, para determinação das propriedades
mecânicas e “estrutura” do solo.
Durante a realização dos trabalhos relativos a estas sondagens foram alvo de acompanhamento
arqueológico, essencialmente, a abertura dos acessos para a passagem da maquinaria, bem como as
movimentações da mesma, na área de projecto com o intuito de identificar e salvaguardar qualquer
vestígio arqueológico que se encontrasse no seu caminho.
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É de salientar, que nem todas as sondagens necessitaram da abertura de acesso tendo sido
aproveitados os caminhos existentes minimizando desta forma o impacto ao nível do subsolo.
Deste modo, para a execução das sondagens geotécnicas 2, 3, 5, 6, 7 e 8 não foi necessário a abertura
de qualquer acesso para a deslocação da maquinaria tendo sido acompanhado, principalmente, o seu
processo de movimentação na área de projeto.

Foto 1 – Vista da deslocação da máquina até ao local da sondagem 7. Foto 2 – Perspectiva dos trabalhos de execução da
sondagem 3.

Foto 3 – Vista dos trabalhos de execução da sondagem 6. Foto 4 – Vista da movimentação da máquina entre as mamoas 3
(346) e 4 (347) de forma a aceder ao local da sondagem 2.

Para a realização das sondagens 1 e 4 foi necessário a abertura dos respetivos acessos de modo a
possibilitar a movimentação da maquinaria. Estes caminhos não tiveram grande afectação ao nível do
subsolo, uma vez que os trabalhos consistiram, essencialmente, na desmatação e regularização
superficial do terreno.
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Foto 5 – Vista da abertura do acesso para a realização da sondagem 1. Foto 6 – Vista da abertura do acesso para a execução
da sondagem 4.

4.2 POÇOS DE RECONHECIMENTO GEOLÓGICO
Os poços de reconhecimento geológico consistiram na abertura de oito caboucos, feitos com recurso
a uma máquina retroescavadora, para recolha de amostras para determinação das propriedades do
solo.
Durante a realização dos trabalhos relativos a estes poços foram alvo de acompanhamento arqueológico
todas as movimentações da máquina dentro da área de projeto e todo o processo de escavação das
valas, de modo a identificar e salvaguardar qualquer vestígio arqueológico.
4.2.1 Poço 1
O poço de reconhecimento geológico 1 resultou na abertura de uma vala com cerca de 3 metros de
comprimento, 0,70 metros de largura e atingiu uma profundidade de 3,40 metros. No que diz respeito
à estratigrafia, foram registadas duas unidades que correspondem, primeiramente, à camada de terra
humosa, de cor castanha escura com uma potência de cerca de 0,40 metros, seguida do substrato
geológico de formação xistosa e cor amarela.

Foto 7 – Vista do processo de abertura do poço 1. Foto 8 – Vista do poço 1 finalizado e da estratigrafia verificada.
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4.2.2

Poço 2

O poço de reconhecimento geológico 2 resultou na abertura de uma vala com cerca de 3 metros de
comprimento, 0,70 metros de largura e atingiu uma profundidade de 3 metros. No que diz respeito à
estratigrafia, foram registadas duas unidades que correspondem, primeiramente, à camada de terra
humosa, de cor castanha escura com uma potência de cerca de 0,40 metros, seguida do substrato
geológico de formação granítica e cor amarela esbranquiçada (saibro).

Foto 9 – Vista do processo de abertura do poço 2. Foto 10 – Vista do poço 2 finalizado e da estratigrafia verificada.

4.2.3 Poço 3
O poço de reconhecimento geológico 3 resultou na abertura de uma vala com cerca de 3 metros de
comprimento, 0,70 metros de largura e atingiu uma profundidade de 2,40 metros. No que diz respeito
à estratigrafia, foram registadas duas unidades que correspondem, primeiramente, à camada de terra
humosa, de cor castanha escura com uma potência de cerca de 0,40 metros, seguida do substrato
geológico de formação xistosa e cor amarela.

Foto 11 – Vista do processo de abertura do poço 3. Foto 12 – Vista do poço 3 finalizado e da estratigrafia verificada.

4.2.4 Poço 4
O poço de reconhecimento geológico 4 resultou na abertura de uma vala com cerca de 2,80 metros de
comprimento, 0,70 metros de largura e atingiu uma profundidade de 2,30 metros. No que diz respeito
à estratigrafia, foram registadas duas unidades que correspondem, primeiramente, à camada de terra
humosa, de cor castanha escura e uma potencia de cerca de 0,40 metros, seguida do substrato
geológico de formação xistosa e cor amarela.
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Foto 13 – Vista do processo de abertura do poço 4. Foto 14 – Vista do poço 4 finalizado e da estratigrafia verificada.

4.2.5 Poço 5
O poço de reconhecimento geológico 5 resultou na abertura de uma vala com cerca de 3 metros de
comprimento, 0,70 metros de largura e atingiu uma profundidade de 2,90 metros. No que diz respeito
à estratigrafia verificada, foram registadas três unidades que correspondem, primeiramente, à
camada de terra humosa, de cor castanha escura com uma potência de cerca de 0,80 metros, seguida
de uma camada de cor castanha com cerca de 2 metros de espessura, e por último o substrato
geológico de formação xistosa e cor amarela.

Foto 15 – Vista do processo de abertura do poço 5. Foto 16 – Vista do poço 5 finalizado e da estratigrafia verificada.

4.2.6 Poço 6
O poço de reconhecimento geológico 6 resultou na abertura de uma vala com cerca de 3 metros de
comprimento, 0,70 metros de largura e atingiu uma profundidade de 2,20 metros. No que diz respeito
à estratigrafia, foram registadas duas unidades que correspondem, primeiramente, à camada de terra
humosa, de cor castanha escura com uma potência de cerca de 0,20 metros, seguida do substrato
geológico de formação xistosa e cor amarela.
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Foto 17 – Vista do processo de abertura do poço 6. Foto 18 – Vista do poço 6 finalizado e da estratigrafia verificada.

4.2.7 Poço 7
O poço de reconhecimento geológico 1 resultou na abertura de uma vala com cerca de 3,50 metros de
comprimento, 0,70 metros de largura e atingiu uma profundidade de 2,50 metros. No que diz respeito
à estratigrafia verificada, foram registadas duas unidades que correspondem, primeiramente, à
camada de terra humosa, de cor castanha escura com uma potência de cerca de 0,40 metros, seguida
do substrato geológico de formação xistosa e cor amarela.

Foto 19 – Vista do processo de abertura do poço 7. Foto 20 – Vista do poço 7 finalizado e da estratigrafia verificada.

4.2.8 Poço 8
O poço de reconhecimento geológico 1 resultou na abertura de uma vala com cerca de 3 metros de
comprimento, 0,70 metros de largura e atingiu uma profundidade de 3 metros. No que diz respeito à
estratigrafia verificada, foram registadas duas unidades que correspondem, primeiramente, à camada
de terra humosa, de cor castanha escura com uma potência de cerca de 0,40 metros, seguida do
substrato geológico de formação xistosa e cor amarela.
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Foto 21 – Vista do processo de abertura do poço 8. Foto 22 – Vista do poço 8 finalizado e da estratigrafia verificada.

4.3 ELEMENTOS PATRIMONIAIS
Durante os trabalhos de acompanhamento arqueológico procedeu-se à relocalização das três Mamoas
que constam no Plano Diretor Municipal (PDM) da Câmara Municipal de Ponte de Lima, com os números
345, 346 e 347, de modo a salvaguardar qualquer afectação por parte da maquinaria. Com o decorrer
dos trabalhos foram identificadas mais duas ocorrências patrimoniais que correspondem a uma quarta
Mamoa e a dois Marcos. Assim, foram identificados um total de cinco elementos patrimoniais nas
imediações da área de projecto da construção da Subestação de Ponte de Lima.

Figura 4 – Localização dos elementos patrimoniais identificados.

A ocorrência nº1 corresponde à nova mamoa identificada (X = -38161.3511; Y = 223324.2792). Devido
aos agentes erosivos, esta apresenta uma couraça pouco evidente na paisagem e uma depressão na
zona central que estará relacionada, provavelmente, com a sua violação.
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Foto 23 – Vista da Mamoa 1.

A ocorrência nº2 corresponde à mamoa identificada no PDM da Ponte de Lima com o número 345 (X
= -38151.4079; Y = 223172.1376). Esta mamoa apresenta uma couraça bem evidente na paisagem,
permitindo uma fácil visualização, e uma depressão na zona central que estará relacionada,
provavelmente, com a sua violação.

Foto 24 – Vista da Mamoa 2.

A ocorrência nº3 corresponde à mamoa identificada no PDM da Ponte de Lima com o número 346 (X
= -38254.6335; Y = 223169.9510). Devido aos agentes erosivos e à densa vegetação, esta apresenta
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uma couraça pouco evidente na paisagem e uma depressão na zona central que estará relacionada,
provavelmente, com a sua violação.

Foto 25 – Vista da Mamoa 3.

A ocorrência nº4 corresponde à mamoa identificada no PDM da Ponte de Lima com o número 347 (X
= -38234.2298; Y = 223137.2373). Devido aos agentes erosivos, esta apresenta uma couraça bem
evidente na paisagem, permitindo uma fácil visualização, e uma depressão na zona central que estará
relacionada, provavelmente, com a sua violação.

Foto 26 – Vista da Mamoa 4.
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A ocorrência nº5 corresponde ao conjunto de dois marcos, fincados no solo, que foram identificados
junto a um dos caminhos existentes entre a floresta (X = -38288.7518; Y = 223404.0477). O primeiro
marco apresenta uma forma paralelepipédica com cerca de 0,83 metros de altura relativamente ao
solo, 0,39 metros de largura e 0,22 metros de espessura. Na face voltada a Sudeste, em baixo-relevo,
encontra-se esculpida sobre uma moldura circular um cruciforme que aparenta tratar-se de uma Cruz
templária, símbolo da Ordem dos Templários. A moldura dispõe de um diâmetro de 0,31 metros
estando ao centro o cruciforme que é composto por quatro pontas em “V” com cerca de 0,10 metros
de comprimento cada e 0,05 metros de largura nas extremidades.

Foto 27 - Vista dos dois Marcos aquando da sua identificação. Foto 28 – Vista do cruciforme do Marco voltado a Sudeste.

O segundo Marco, também de forma paralelepipédica, tem uma altura em relação ao solo de 0,84
metros, uma largura de 0,33 metros e 0,32 metros de espessura. Este, apresenta esculpida na face
voltada a Noroeste, sensivelmente a meio, um cruciforme semelhante ao da Ordem de Cristo. O
cruciforme apresenta um eixo vertical com 0,165 metros e um horizontal com 0,135 metros. O Marco
apresenta ainda um segundo cruciforme esculpido na face superior que tem a ponta mais comprida
direcionada para Sudoeste, que pode estar relacionada com a delimitação de propriedade.

Foto 29 – Vista do cruciforme do Marco voltado a Noroeste. Foto 30 – Pormenor do cruciforme inscrito na face superior do
Marco voltado a Noroeste.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente documento refere-se aos trabalhos arqueológicos realizados no âmbito do empreendimento
da construção da Subestação de Ponte de Lima, na União de Freguesias de Navió, Vitorino de Piães e
Friastelas, Ponte de Lima.
Foram alvo de acompanhamento arqueológico a realização de 16 sondagens geotécnicas, para
determinação das propriedades mecânicas e “estrutura” do solo, que se dividiram em dois tipos:
sondagens de penetração simples (SPT), realizados com recurso a uma máquina de perfuração do
subsolo e poços de reconhecimento geológico, feitos com recurso a uma máquina retroescavadora.
Durante os trabalhos foram relocalizados os três monumentos megalíticos, mamoas, que constam no
Plano Diretor Municipal (PDM) da Câmara Municipal de Ponte de Lima, com os números 345, 346 e
347. Foram ainda identificadas duas novas ocorrências patrimoniais que correspondem a uma quarta
mamoa e a dois marcos com cruciformes esculpidos. Os elementos patrimoniais não sofreram qualquer
tipo de impacte por parte da empreitada.
Neste âmbito, consideramos que o acompanhamento arqueológico cumpriu na íntegra os objetivos
estabelecidos no início do processo através de uma perspetiva de minimização de impactes
patrimoniais, e que teve como principal objetivo o reconhecimento do eventual património inserido na
área de afetação dos trabalhos, a deteção de eventuais vestígios e a sua caracterização em termos de
valor científico e patrimonial, bem como promover as necessárias ações para a sua salvaguarda.
Em função do exposto, consideram-se cumpridos os pressupostos do plano de trabalhos aprovado pela
DRCN.
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ANEXO 1 – LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA
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ANEXO 2 – LOCALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS
PATRIMONIAIS
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ANEXO 3 – FICHAS DE REGISTO
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ANEXO 4 – REGISTO FOTOGRÁFICO

Fotografia 1 – Vista da deslocação da máquina até ao local da sondagem 7.

Fotografia 2 – Perspectiva dos trabalhos de execução da sondagem 3.
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Fotografia 3 – Vista dos trabalhos de execução da sondagem 6.

Fotografia 4 – Vista da movimentação da máquina entre as mamoas 3 (346) e 4 (347) de forma a aceder ao local da
sondagem 2.
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Fotografia 5 – Vista da abertura do acesso para a realização da sondagem 1.

Fotografia 6 – Vista da abertura do acesso para a execução da sondagem 4.
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Fotografia 7 – Vista do processo de abertura do poço 1.

Fotografia 8 – Vista do poço 1 finalizado e da estratigrafia verificada.
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Fotografia 9 – Vista do processo de abertura do poço 2.

Fotografia 10 – Vista do poço 2 finalizado e da estratigrafia verificada.
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Fotografia 11 – Vista do processo de abertura do poço 3.

Fotografia 12 – Vista do poço 3 finalizado e da estratigrafia verificada.
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Fotografia 13 – Vista do processo de abertura do poço 4.

Fotografia 14 – Vista do poço 4 finalizado e da estratigrafia verificada.
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Fotografia 15 – Vista do processo de abertura do poço 5.

Fotografia 16 – Vista do poço 5 finalizado e da estratigrafia verificada.
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Fotografia 17 – Vista do processo de abertura do poço 6.

Fotografia 18 – Vista do poço 6 finalizado e da estratigrafia verificada.
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Fotografia 19 – Vista do processo de abertura do poço 7.

Fotografia 20 – Vista do poço 7 finalizado e da estratigrafia verificada.
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Fotografia 21 – Vista do processo de abertura do poço 8.

Fotografia 22 – Vista do poço 8 finalizado e da estratigrafia verificada.
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Fotografia 23 – Vista da Mamoa 1.

Fotografia 24 – Vista da Mamoa 2.
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Fotografia 25 – Vista da Mamoa 3.

Fotografia 26 – Vista da Mamoa 4.
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Fotografia 27 – Vista dos dois Marcos aquando da sua identificação.

Fotografia 28 – Vista do cruciforme do Marco voltado a Sudeste.
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Fotografia 29 – Vista do cruciforme do Marco voltado a Noroeste.

Fotografia 30 – Pormenor do cruciforme inscrito na face superior do Marco voltado a Noroeste.
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1. INTRODUÇÃO
O presente documento refere-se aos trabalhos de diagnóstico arqueológico, 2ªfase, realizados em fase
prévia à obra, no âmbito do projeto de construção da Subestação de Ponte de Lima, na União de
Freguesias de Navió, Vitorino de Piães e Friastelas, Ponte de Lima.
Estes trabalhos foram adjudicados à Era-Arqueologia S.A. pela REN e decorreram entre os dias 24 de
abril e a 06 de maio de 2019.
Atendendo a que a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto em estudo decorreu em fase de
Estudo Prévio, o EIA assentou inicialmente na proposta de três hipóteses de localização – A, B, e C,
sendo posteriormente selecionada a opção A como a que reunia condições mais favoráveis, para a
construção da subestação.
Devido à identificação, na área do projeto, de uma ocorrência patrimonial (n.º 103), e de acordo com
a DIA: “Na fase prévia à elaboração do Projeto de Execução, para a definição da área de implantação
da subestação S”VIB”-A, devem ser executadas sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico na
ocorrência 103”, foram realizadas, em 2016, 14 sondagens de diagnóstico, que permitiram concluir a
presença de vestígios e características de um povoado, enquadrado cronologicamente na Idade do
Bronze, com base na estratigrafia, nas estruturas observadas e no espólio cerâmico recolhido (V.
Fonseca e J. Fonseca, 2016).
Face ao exposto, devido à necessidade de escavação de todas as áreas onde se manifestavam vestígios
arqueológicos na área da opção A – ofício DRCN n.º S-2016/407674 (C.S:1125553, de 02/09/2016, foi
proposto pelo o promotor da obra, em consonância com a DRCN, uma nova alternativa para a
construção da já designada subestação, localizada a cerca de 200m a Norte do sítio n.º 103.
Desta feita, tendo em consideração a proximidade do povoado pré-histórico já mencionado, ficou
definido entre a REN e a DRCN, a realização de um diagnóstico arqueológico com vista a avaliar a
viabilidade de proceder a uma construção na área de estudo.
Na sequência desses trabalhos foram efetuadas 17 sondagens arqueológicas perfazendo um total de
153m2 intervencionados (plano trabalhos devidamente aprovado pela tutela através do ofício S2018/470343 (C.S: 1293055) de 19/09/2018). Destas 17 sondagens só a sondagem 03 é que forneceu
dados arqueológicos: uma estrutura negativa tipo “valado” de cronologia indeterminada. Nas restantes
sondagens de uma maneira geral os dados observados são muito simples e lineares, visto que após a
remoção da camada vegetal encontrava-se o substrato geológico.
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Apesar dos poucos dados com interesse arqueológico observados nesta intervenção, os arqueólogos
responsáveis pela intervenção arqueológica, recomendaram durante a construção da subestação o
acompanhamento arqueológico de todos os trabalhos de desmatação, escavação e movimentação de
terras que venham a ocorrer no local no âmbito da empreitada de construção da subestação, visto que
a área em análise enquadra-se geograficamente num território com uma considerável presença de
vestígios arqueológicos.
Deste modo, os trabalhos arqueológicos descritos neste relatório resultam da execução de 10
sondagens de diagnóstico realizados no âmbito da construção de um caminho de acesso à subestação,
cuja área não foi contemplada no diagnóstico realizado em outubro de 2018. Assim, as sondagens,
com uma dimensão de 3x3m2 e ocupando uma área de 90m2, foram distribuídas pela área de afetação
da empreitada de modo a caracterizar o melhor possível a presença de eventuais ocupações humanas.
Das sondagens realizadas, apenas a sondagem 09 revelou dados arqueológicos que consistem numa
estrutura negativa “fossa” datável, provavelmente, da Idade do Bronze, isto com base na cerâmica
manual recolhida num dos depósitos que a preenchiam. Esta descoberta levou ao alargamento desta
sondagem em mais 11m2, perfazendo assim 20m2, de modo a possibilitar a escavação total da
estrutura e a deteção de eventuais estruturas existentes nas proximidades. Ainda no seguimento deste
achado foi executada uma outra sondagem, de 3x3m2, a Sul da sondagem 09.
Posto isto, a intervenção arqueológica resumiu-se à realização de 11 sondagens de diagnóstico que
resultam na escavação de um total de 110m2.
Os trabalhos realizados respeitaram os termos da legislação em vigor (Decreto-Lei nº 164/2014 de 4
de novembro – Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos; Despacho IGESPAR 12 de Agosto de 2010 –
Documentação fotográfica a constar nos relatórios arqueológicos)

1.1 OBJECTIVOS
A realização destes trabalhos arqueológicos tem como objectivos:
•

a detecção de eventuais vestígios arqueológicos que poderão ser afectados por trabalhos
decorrentes do desenvolvimento das referidas obras, bem como a sua caracterização em
termos valor científico e patrimonial e proposta de eventuais medidas de minimização a
aplicar em fases subsequentes com vista à salvaguarda patrimonial;

•

através da definição de uma estratégia geral de intervenção, garantir a execução de todos os
trabalhos de construção civil previstos, compatibilizando a sua evolução com a salvaguarda do
património arqueológico.
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2. METODOLOGIA
2.1 ESCAVAÇÃO ARQUEOLÓGICA
2.1.1 Metodologia de campo
Nos trabalhos de escavação arqueológica realizados foram seguidos os pressupostos metodológicos
avançados por A. Carandini (1997), Barker (Barker, 1989) e Harris (Harris, 1991). Globalmente,
procedeu-se à remoção dos depósitos por níveis naturais, procurando seguir a sequência lógica oposta
à da sua formação. A correta delimitação das várias interfaces identificadas, correspondentes a outras
tantas realidades, permitiu a leitura dos ritmos de sobreposição temporal e a elaboração de imagens
de estratigrafia vertical e horizontal.
As realidades identificadas foram registadas numa Ficha de U.E. que inclui a atribuição de um número,
a descrição das suas principais características e as suas inter-relações com outras U.E.s, de acordo
com os princípios gerais da estratigrafia.
Para além do registo das realidades identificadas numa Ficha de U.E também se procedeu ao registo
fotográfico e ao registo gráfico das mesmas em escala adequada ás realidades existentes.
Para o registo das diferentes unidades utilizou-se uma sequência numérica por sondagem de forma a
facilitar a identificação imediata da área a que se referem as unidades mencionadas.
Sondagem

Numeração

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

101 a 199
201 a 299
301 a 399
401 a 499
501 a 599
601 a 699
701 a 799
801 a 899
901 a 999
1001 a 1099
1101 a 1199

2.1.2 Metodologia de gabinete
2.1.2.1

Tratamento de materiais

O espólio arqueológico recolhido foi depositado nas instalações da Era-arqueologia durante os trabalhos
de campo e elaboração de relatório, sendo tratado de acordo com a legislação em vigor e objecto de
estudo e caracterização para efeitos de relatório.
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3. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO
3.1 ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO
A área de estudo localiza-se na União de Freguesias de Navió, Vitorino dos Piães e Friastelas, concelho
de Ponte de Lima.

Figura 1 – Localização da área de estudo num excerto da Carta Militar de Portugal 1:25000, folha nº 41 (a vermelho).

Geologicamente, a área de estudo situa-se no período silúrico com terrenos muito metamorfizados
transformados em xistos quiastolíticos, em corneanas, etc. Estes são constituídos por xistos e
grauvaques, com faixas de xistos grafitosos, liditos e quartzitos intercalados.

– Rochas silúricas

metamorfizadas – Corneanas, xistos andaluzíticos, Xistos granatíferos, Xistos luzentes, etc.

Figura 2 – Localização da área de estudo num excerto da Carta Geológica de Portugal, 1:50000, folha nº 5-A (a vermelho).

Relatório dos trabalhos arqueológicos | Subestação de Ponte de Lima - REN | Projecto nº 1978.19 / Página 6 de 53

3.2 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO
A área em análise enquadra-se geograficamente num território com uma considerável presença de
vestígios arqueológicos.
O sítio Monte dos Males, objeto de intervenção de diagnóstico em 2016, foram identificados níveis
arqueológicos que se caracterizam por estruturas em negativo – fossas, valados e buracos de poste –
abertos no nível geológico, associados a cerâmica de produção manual e estruturas pétreas (em
positivo), que pressupõem a existência de um eventual povoado naquele local, de cronologia inserível
na Idade do Bronze (V. Fonseca e J. Fonseca, 2016, p.11).
Por sua vez, destaca-se a presença (nas proximidades do projeto, de um sítio arqueológico
bibliograficamente conhecido, denominado de Sítio das Boucinhas /Regueira (CNS: 17940), onde foram
“identificadas várias fossas, contendo no seu interior vasos inteiros que poderiam estar relacionadas
com depósitos de âmbito ritual. A proximidade de bons solos aráveis assim como a recolha de sementes
e de vários fragmentos de moinhos manuais pode pressupor a presença de um eventual "povoado"
aberto de curta/média duração, com estruturas eventualmente utilizáveis para silagem ou diversas
atividades agrícolas a par de outras de âmbito ritual” (informação disponível em Endovélico
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt).
Deste período pertence um outro achado na mesma área geográfica, no lugar de S. Pedro, que
corresponde a um conjunto de gravuras rupestres, existentes em afloramentos graníticos (MACIEL,
2003).
Não menos importante, salienta-se igualmente nas proximidades a presença de uma necrópole
megalítica constituída, tendo em consideração a informação disponibilizada pelo Endovélico por três
mamoas, a saber:
- Sítio EIA n.º 345 (Mamoa 1 de Navio).
- Sítio EIA n.º 346 (Mamoa 2 de Navio).
- Sítio EIA n.º 347 (Mamoa 3 de Navio).
As mamoas mencionadas, tendo em consideração as informações disponibilizadas no Endovélico
(http://arqueologia.patrimoniocultural.pt), apresentam proporções modestas e encontram-se também
cobertas por denso manto vegetal, sendo percetíveis vestígios de violação e restos da couraça pétrea
(no caso do sítio 346 - EIA).

Relatório dos trabalhos arqueológicos | Subestação de Ponte de Lima - REN | Projecto nº 1978.19 / Página 7 de 53

Figura 3 - Localização da área de intervenção (círculo a azul) e localização da Zona de Proteção (PDM de Ponte de Lima) aos
elementos patrimoniais 103, 345, 346 e 347 (adaptado de EIA - descritor património arqueológico e arquitetónico, 2013, Anexo
I).
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4. TRABALHOS REALIZADOS
Os trabalhos de escavação arqueológica a que se refere o presente relatório decorreram entre os dias
24 de abril e 06 de maio de 2019 e compreenderam, inicialmente, a realização de 10 sondagens de
diagnóstico realizados no âmbito da construção de um caminho de acesso à subestação, cuja área não
foi contemplada no diagnostico realizado em outubro de 2018.
As sondagens, com uma dimensão de 3x3m2 e ocupando uma área total de 90m2, foram distribuídas
pela área de afetação da empreitada de modo a caracterizar o melhor possível a presença de eventuais
ocupações humanas.

Figura 4 – Localização das 10 sondagens de diagnóstico.

Das sondagens realizadas, apenas a sondagem 09 revelou dados arqueológicos que consistem numa
estrutura negativa “fossa” datável, provavelmente, da Idade do Bronze, isto com base na cerâmica
manual recolhida num dos depósitos que a preenchiam. Esta descoberta levou ao alargamento da
sondagem em mais 11m2, perfazendo assim 20m2, de modo a possibilitar a escavação total da
estrutura e a deteção de eventuais estruturas existentes nas proximidades. Ainda no seguimento deste
achado, foi executada uma outra sondagem, de 3x3m2, a Sul da sondagem 09. Os trabalhos de
alargamento da sondagem 09 e a execução da sondagem 11, que constituem um total de 20m2, foram
realizados entre os dias 21 e 27 de maio de 2019.
Posto isto, a intervenção arqueológica resumiu-se à realização de 11 sondagens de diagnóstico que
resultam na escavação de um total de 110m2.
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Figura 5 – Localização do alargamento da sondagem 09 e da sondagem 11 (a vermelho).

4.1 SONDAGENS DE DIAGNÓSTICO
4.1.1 sondagem 01
A sondagem 01, localizada próximo da estrada municipal que liga as freguesias de Vitorino de Piães e
Friastelas, não revelou qualquer dado com interesse arqueológico. Com uma potência estratigráfica
máxima de cerca de 0,25 metros a escavação resumiu-se a duas unidades sedimentares.
Primeiramente, foi removida a UE [101] que corresponde a uma camada de sedimento
tendencialmente homogéneo, arenoso de grão fino e coloração amarelo-acinzentado, com inclusões de
quartzos desfeitos e muitas raízes e radiculas. Esta UE apresenta no topo uma fina camada de coberto
vegetal composta exclusivamente por matéria vegetal. Seguidamente, e não tendo sido escavada,
encontra-se a UE [102] que corresponde ao substrato geológico de formação xistosa, coloração amarela
e composição siltosa apresentando algumas depressões resultantes de bioturbações (raízes).
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Foto 1 – Vista do plano final da sondagem 01, UE [102]. Foto 2 – Vista da estratigrafia verificada (corte Oeste).

Durante o processo de escavação desta sondagem não foi identificado/recolhido qualquer tipo de
espólio arqueológico.

Figura 6 – Matriz estratigráfica da sondagem 01.

4.1.2 Sondagem 02
A sondagem 02, localizada a Noroeste da sondagem 01, muito próxima do monumento megalítico –
mamoa 01 - identificado durante o acompanhamento arqueológico realizado no âmbito da execução
das sondagens geotécnicas (março de 2019), apresentou uma potência estratigráfica máxima de cerca
de 0,75 metros, registada no canto Sudoeste, e revelou três unidades estratigráficas. Assim, a primeira
camada é composta por um sedimento homogéneo, de coloração castanho-escuro, areno-limoso, de
grão médio, pouco compacto, com muitas inclusões de raízes e radiculas, apresentando no topo o
coberto vegetal – UE [201]. Depois de removida a primeira camada foi registado um depósito de
sedimento homogéneo, de coloração amarelo-alaranjado, areno-argiloso de grão fino a médio, com
inclusões de quartzos, xisto desfeito, raízes e radiculas – UE [202]. Finalmente, sob a UE [202], registou-
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se o substrato rochoso de formação xistosa, coloração amarelada e composição siltosa, medianamente
compacto e com inclusões de raízes – UE [203].

Foto 3 – Vista do plano final da sondagem 02, UE [203]. Foto 4 – Vista da estratigrafia verificada (corte Oeste).

Durante o processo de escavação desta sondagem foram identificados/recolhidos da primeira unidade
estratigráfica, UE [201], três artefactos que correspondem a dois fragmentos de cerâmica comum e
um objeto lítico.

Figura 7 – Matriz estratigráfica da sondagem 02.

4.1.3 Sondagem 03
A sondagem 03, localizada a Oeste da sondagem 02 e ainda mais próxima do monumento megalítico
– mamoa 01 identificado durante o acompanhamento arqueológico realizado no âmbito da execução
das sondagens geotécnicas (março de 2019), apresentou uma estratigrafia simples e linear com uma
potência máxima de cerca de 0,80 metros, registada no canto Nordeste, revelando três unidades
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estratigráficas. Deste modo, a primeira camada é composta por um sedimento homogéneo, de
coloração castanho-escuro, areno-limoso, de grão fino, pouco compacto, com muitas inclusões de
raízes e radiculas, apresentando no topo o coberto vegetal – UE [301]. Seguidamente, após a remoção
da primeira camada foi registado um depósito de sedimento homogéneo, de coloração amareloalaranjado, areno-argiloso de grão fino a médio, com inclusões de quartzos, raízes e radiculas – UE
[302]. Por último, sob a UE [302], registou-se o substrato rochoso de formação granítica (zona de
contacto), de coloração amarelada e composição arenosa, de grão grosseiro, medianamente compacto
e com inclusões de raízes, apresentando algumas depressões resultantes de bioturbações – UE [303].

Foto 5 – Vista do plano final da sondagem 03, UE [303]. Foto 6 – Vista da estratigrafia verificada (corte Oeste).

Durante o processo de escavação desta sondagem não foi identificado/recolhido qualquer tipo de
espólio arqueológico.

Figura 8 – Matriz estratigráfica da sondagem 03.
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4.1.4 Sondagem 04
A sondagem 04, localizada a Sudoeste da sondagem 03 junto de uma zona de vale, apresentou uma
estratigrafia simples e linear com uma potência máxima de cerca de 0,85 metros, registada no canto
Sudoeste, revelando três unidades estratigráficas. Assim, o primeiro depósito é composto por um
sedimento homogéneo, com dois níveis de características diferentes relativamente à cor: o mais
superficial de coloração castanha e o segundo de coloração castanho-escuro, ambos de matriz arenolimosa, de grão fino, pouco compactos com muitas inclusões de raízes e radiculas, apresentando no
topo o coberto vegetal – UE [401]. Depois de removida a primeira unidade estratigráfica, foi registada
uma camada de sedimento homogéneo, de coloração amarelo-alaranjado, areno-argiloso de grão fino
a médio, compacidade média, com inclusões de raízes e radiculas – UE [402]. Finalmente, sob a UE
[402], registou-se o substrato rochoso de formação xistosa, homogéneo, de coloração amarelada (bege)
e composição arenosa, de grão médio a grosseiro, medianamente compacto e com inclusões de raízes
e radiculas, apresentando algumas depressões resultantes de bioturbações – UE [403].

Foto 7 – Vista do plano final da sondagem 04, UE [403]. Foto 8 – Vista da estratigrafia verificada (corte Este).

Durante o processo de escavação desta sondagem não foi identificado/recolhido qualquer tipo de
espólio arqueológico.
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Figura 9 – Matriz estratigráfica da sondagem 04.

4.1.5 Sondagem 05
A sondagem 05, localizada a Sul da sondagem 04 numa zona de vale, apresentou uma estratigrafia
simples e linear com uma potência máxima de cerca de 1,05 metros, registada no canto Nordeste,
revelando três unidades estratigráficas. Deste modo, a primeira camada é composta por um sedimento
homogéneo, com dois níveis de características diferentes no que diz respeito à cor: o mais superficial
de coloração castanha e o segundo de coloração castanho-escuro, ambos de matriz areno-limosa, de
grão fino, pouco compactos com muitas inclusões de raízes e radiculas, apresentando no topo o coberto
vegetal – UE [501]. Depois de removido o primeiro depósito, foi registada uma camada de sedimento
homogéneo, de coloração amarelo-alaranjado, areno-argiloso de grão fino a médio, compacidade
média, com inclusões de raízes e radiculas – UE [502]. Por último, sob a UE [502], registou-se o
substrato rochoso de formação xistosa, homogéneo, de coloração amarelada (bege) e composição
arenosa, de grão fino a médio, medianamente compacto e com inclusões de raízes e radiculas,
apresentando algumas depressões resultantes de bioturbações – UE [503].
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Foto 9 – Vista do plano final da sondagem 05, UE [503]. Foto 10 – Vista da estratigrafia verificada (corte Sul).

Durante o processo de escavação desta sondagem foram identificados/recolhidos da primeira unidade
estratigráfica, UE [501], dois fragmentos cerâmicos, sendo um de cerâmica comum e outro,
aparentemente, de material de construção.

Figura 10 – Matriz estratigráfica da sondagem 05.

4.1.6 Sondagem 06
A sondagem 06, localizada a Sudoeste da sondagem 05 situada no início de uma pequena encosta,
apresentou uma potência estratigráfica máxima de cerca de 0,80 metros, registada no canto Sudoeste,
e revelou três unidades estratigráficas. Assim, o primeiro depósito é composto por um sedimento
homogéneo, de coloração castanho-escuro, areno-limoso, de grão fino, pouco compacto, com muitas
inclusões de raízes e radiculas, apresentando no topo o coberto vegetal – UE [601]. Seguidamente,
após a remoção da primeira camada foi registado um depósito de sedimento homogéneo, de coloração
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amarelo-alaranjado, areno-argiloso de grão fino a médio, compacidade média, com inclusões de xisto
desfeito, raízes e radiculas – UE [602]. Finalmente, sob a UE [602], registou-se o substrato rochoso de
formação xistosa, homogéneo, coloração amarela (bege), composição lenticular e siltosa,
medianamente compacto e com inclusões de raízes e radiculas, apresentando algumas depressões
resultantes de bioturbações – UE [603].

Foto 11 – Vista do plano final da sondagem 06, UE [603]. Foto 12 – Vista da estratigrafia verificada (corte Oeste).

Durante o processo de escavação desta sondagem não foi identificado/recolhido qualquer tipo de
espólio arqueológico.

Figura 11 – Matriz estratigráfica da sondagem 06.
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4.1.7 Sondagem 07
A sondagem 07, localizada a Sul da sondagem 06 e disposta quase no topo da elevação, muito próxima
do monumento megalítico – mamoa 03 (Sítio do EIA nº 346) relocalizado durante o acompanhamento
arqueológico realizado no âmbito da execução das sondagens geotécnicas (março de 2019), apresentou
uma estratigrafia simples e linear com uma potência máxima de cerca de 0,60 metros, registada no
canto Nordeste, revelando três unidades estratigráficas. Deste modo, a primeira camada é composta
por um sedimento homogéneo, de coloração castanho-escuro, de matriz areno-limosa, de grão fino,
pouco compacto com muitas inclusões de raízes e radiculas, apresentando no topo o coberto vegetal –
UE [701]. Depois de removido o primeiro depósito, foi registada uma camada de sedimento
homogéneo, de coloração amarelo-alaranjado, areno-argiloso de grão médio, compacidade média,
com inclusões de xisto desfeito, raízes e radiculas – UE [702]. Por último, sob a UE [702], registou-se
o substrato rochoso de formação xistosa, homogéneo, de natureza lenticular e coloração amarela
(bege), medianamente compacto com inclusões de raízes e radiculas, apresentando algumas
depressões resultantes de bioturbações – UE [703].

Foto 13 – Vista do plano final da sondagem 07, UE [703]. Foto 14 – Vista da estratigrafia verificada (corte Norte).

Durante o processo de escavação desta sondagem foram identificados/recolhidos da primeira unidade
estratigráfica, UE [701], cinco artefactos que correspondem a quatro fragmentos de cerâmica comum
e um objeto lítico.
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Figura 12 – Matriz estratigráfica da sondagem 07.

4.1.8 Sondagem 08
A sondagem 08, localizada a Oeste da sondagem 07, sensivelmente, situada a meio da encosta,
apresentou uma potência estratigráfica máxima de cerca de 0,70 metros, registada no canto Sudoeste,
e revelou três unidades estratigráficas. Assim, o primeiro depósito é composto por um sedimento
homogéneo, de coloração castanho-escuro, areno-limoso, de grão fino, pouco compacto, com inclusões
de alguns blocos de quartzo de pequena e média dimensões, de raízes e de radiculas, apresentando
no topo o coberto vegetal – UE [801]. Seguidamente, após a remoção da primeira camada foi registado
um depósito de sedimento homogéneo, de coloração alaranjado, areno-argiloso de grão médio,
compacidade média, com muitas inclusões de blocos de quartzo de pequena e média dimensão e de
raízes e radiculas – UE [802]. Finalmente, sob a UE [802], registou-se o substrato rochoso de formação
xistosa, homogéneo, coloração amarelo-alaranjado, composição lenticular e siltosa, medianamente
compacto e com inclusões de raízes e radiculas, apresentando algumas depressões resultantes de
bioturbações – UE [803].
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Foto 15 – Vista do plano 2 da sondagem 05, UE [802]. Foto 16 – Vista do plano final da sondagem 08, UE [803].

Foto 17 – Vista da estratigrafia verificada (corte Sul).

Durante o processo de escavação desta sondagem foram identificados/recolhidos da primeira unidade
estratigráfica, UE [801], quatro artefactos líticos, sendo três em quartzo e um em granito.
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Figura 13 – Matriz estratigráfica da sondagem 08.

4.1.9 Sondagem 09
A sondagem 09, localizada a Norte da sondagem 08 a meia encosta, foi a única que revelou importantes
dados arqueológicos. Inicialmente com uma área de 9m2, 3mX3m, e depois de removida a camada
inicial composta por um sedimento homogéneo, de coloração castanho-escuro, de matriz areno-limosa,
de grão fino, pouco compacto com muitas inclusões de raízes e radiculas, apresentando no topo o
coberto vegetal – UE [901], foi identificada uma estrutura negativa de tipo “fossa” – UE [905] – escavada
no substrato geológico UE [902].
Esta estrutura encontrava-se preenchida por dois depósitos, sendo primeiramente, mais à superfície,
cheia por um sedimento homogéneo de coloração bege-acinzentado de grão médio pouco compacto,
com inclusões de xisto desfeito, raízes e radiculas tendo sido inicialmente confundido com o substrato
geológico UE [903]. Seguidamente, no fundo da estrutura encontrava-se um depósito heterogéneo,
essencialmente composto por argilas castanho-avermelhadas, de grão fino, pouco compactas com
muitas inclusões de carvões e também de raízes e radiculas UE [906]. É de salientar a presença neste
deposito de uma grande quantidade de sementes o que supõe o uso desta estrutura no armazenamento
de cereais tratando-se de uma fossa de silagem.
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Foto 18 – Vista do plano coma a estrutura negativa junto ao corte Sul, UE [903] e [904]. Foto 19 – Vista da segundo
enchimento da fossa UE [906].

Terminada esta fase da escavação da sondagem 09, e depois da reunião no local, realizada no dia 14
de maio de 2019, com o técnico da DRCN Dr. Pedro Faria ficou determinado o alargamento da
sondagem de modo a possibilitar a escavação integral da estrutura identificada, uma vez que só havia
sido intervencionada cerca de metade por se encontrar no corte Sul, e a identificação de outras que
pudessem existir nas imediações.
Assim, no seguimento da reunião a sondagem 09 foi alargada em mais 11m 2 perfazendo um total de
20m2. Com este alargamento foi possível escavar a área restante da estrutura negativa já identificada
UE [905] e foram colocadas a descoberto mais cinco estruturas negativas que correspondem a três
“buracos de poste” (UE [916], [917] e [920]) e a duas “fossas” (UE [909] e [918]).

Foto 20 – Vista do plano final da estrutura negativa, UE [905]. Foto 21 – Vista da UE [902] com as estruturas negativas
localizadas junto ao corte Oeste.

Das estruturas identificadas foram apenas escavados os três “buracos de poste”, uma vez que as duas
“fossas”, por se encontrarem em grande parte inseridas no corte Oeste, não foi possível realizar a sua
escavação. Contudo, ainda foi escavado cerca de 0,05m da UE [918] que enche a “fossa” localizada no
canto formado pelos cortes Oeste e Norte tendo sido identificado/recolhido um grande número de
fragmentos de cerâmica manual, precisamente 99 peças das quais 94 correspondem a fragmentos de
bojo e 5 fragmentos de asa. É ainda de realçar que foram recolhidas amostras de sedimento de todos
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os depósitos que preenchiam as estruturas negativas intervencionadas, nomeadamente das UE’s [904],
[906], [911], [913], [914] e [919].

Foto 22 – Vista da cerâmica identificada no primeiro enchimento da “fossa” 3, UE [918]. Foto 23 – Plano final do alargamento
da sondagem 09.

Foto 24 – Vista das pedras UE [912] que preenchem o “buraco de poste” UE [917]. Foto 25 – Vista do “buraco de poste” UE
[916].

Durante o processo de escavação da fase inicial desta sondagem foram identificados/recolhidos da
unidade estratigráfica, UE [901], quatro artefactos que correspondem a três fragmentos de cerâmica
comum e um objeto lítico. Da estrutura negativa, do segundo enchimento UE [906], junto ao fundo da
estrutura, foi recolhido um fragmento de cerâmica manual. Do alargamento da sondagem e
nomeadamente das UE’s [901], [907] e [918] foi exumado uma grande quantidade artefactos cerâmicos
e líticos que correspondem a cerâmica comum de produção manual e fragmentos de moinhos em
granito.
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Figura 14 – Matriz estratigráfica da sondagem 09.

4.1.10 Sondagem 10
A sondagem 10, localizada a Sudoeste da sondagem 09 e disposta sensivelmente a meio da encosta,
próxima do monumento megalítico – mamoa 03 (Sítio do EIA nº 346) relocalizado durante o
acompanhamento arqueológico realizado no âmbito da execução das sondagens geotécnicas (março
de 2019), apresentou uma estratigrafia simples e linear com uma potência máxima de cerca de 0,65
metros, registada no canto Sudeste, revelando três unidades estratigráficas. Assim, a primeira camada
é composta por um sedimento homogéneo, de coloração castanho-escuro, de matriz areno-limosa, de
grão fino, pouco compacto com muitas inclusões de raízes e radiculas, apresentando no topo o coberto
vegetal – UE [1001].
Seguidamente ao primeiro depósito, foi registada uma camada de sedimento homogéneo, de coloração
amarelo-alaranjado, areno-argiloso de grão fino a médio, compacidade média, com inclusões de xisto
raízes e radiculas – UE [1002]. Por último, sob a UE [1002], registou-se o substrato rochoso de formação
xistosa, homogéneo, de natureza lenticular e coloração amarelada, medianamente compacto com
inclusões de raízes e radiculas, apresentando algumas depressões resultantes de bioturbações – UE
[1003].
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Foto 26 – Vista do plano final da sondagem 10, UE [1003]. Foto 27 – Vista da estratigrafia verificada (corte Sul).

Durante o processo de escavação desta sondagem foram identificados/recolhidos da primeira unidade
estratigráfica, UE [1001], cinco artefactos que correspondem a dois fragmentos de cerâmica comum
e três objetos líticos, dos quais dois em quartzo e um em xisto.

Figura 15 – Matriz estratigráfica da sondagem 10.

4.1.11 Sondagem 11
A sondagem 11, localizada a Sul da sondagem 09 e realizada no âmbito da estrutura negativa
identificada nesta sondagem, encontra-se a meia encosta, próxima do monumento megalítico –
mamoa 03 (Sítio do EIA nº 346) relocalizado durante o acompanhamento arqueológico realizado no
âmbito da execução das sondagens geotécnicas (março de 2019), e apresentou uma estratigrafia
simples e linear com uma potência máxima de cerca de 0,40 metros, registada no canto Sudeste,
revelando três unidades estratigráficas. Deste modo, a primeira camada é composta por um sedimento
homogéneo, de coloração castanho-escuro, de matriz areno-limosa, de grão fino, pouco compacto com
muitas inclusões de muitos blocos de quartzo de pequena e média dimensões e de raízes e radiculas,
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apresentando no topo o coberto vegetal – UE [1101]. Depois de removido o primeiro depósito, foi
registada uma camada de sedimento homogéneo, de coloração alaranjada, areno-argiloso de grão
médio, pouco compacto, com muitas inclusões de xisto desfeito, raízes e radiculas e alguns quartzos
de pequena dimensão – UE [1102]. Por último, sob a UE [1102], registou-se o substrato rochoso de
formação xistosa, homogéneo, de natureza lenticular e coloração variável entre bege e amareloalaranjado, medianamente compacto com inclusões de raízes e radiculas, apresentando algumas
depressões resultantes de bioturbações – UE [1103].

Foto 28 – Vista do plano final da sondagem 11, UE [1103]. Foto 29 – Vista da estratigrafia verificada (corte Sudeste).

Durante o processo de escavação desta sondagem foram identificados/recolhidos da primeira unidade
estratigráfica, UE [1101], dois artefactos que correspondem a um fragmento de cerâmica comum e a
um objeto lítico em granito.

Figura 16 – Matriz estratigráfica da sondagem 11.
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4.2 ESPÓLIO
Durante os trabalhos de escavação das sondagens arqueológicas foram vários os artefactos
identificados e recolhidos de algumas das unidades estratigráficas intervencionadas. Das sondagens
realizadas nem todas revelaram a presença de materiais arqueológicos como é o caso das sondagens
01, 03, 04 e 06. Das restantes, os artefactos surgiram em pequena quantidade resumindo-se a um
máximo de cinco objectos por sondagem.
O espolio identificado/recolhido nas sondagens 02, 05, 07, 08, 10 e 11 corresponde essencialmente a
fragmentos de cerâmica manual brunida, enquadráveis cronologicamente na Idade do Bronze Final, e
a fragmentos líticos em granito provenientes de moinhos, na sua maioria de dormentes.

Foto 30 – Cerâmica recolhida na UE [701]. Foto 31 – Espólio lítico recolhido na UE [801].

Foto 32 – Cerâmica recolhida na UE [201]. Foto 33 – Espólio lítico recolhido na UE [701].

A sondagem 09 foi aquela onde foi identificado e exumado a maior quantidade de espólio
provavelmente relacionado com o facto de ser a única sondagem onde foram identificadas estruturas.
Deste modo, na primeira fase de escavação, sondagem de 3m X 3m, foram recolhidos três fragmentos
de cerâmica comum da UE [901] e um fragmento de cerâmica manual do segundo enchimento da
estrutura negativa identificada UE [906].
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Foto 34 – Cerâmica recolhida na UE [901]. Foto 35 – Fragmento cerâmico (Bojo) recolhido na UE [906].

Com o alargamento da sondagem 09 em mais 11m2, foram recolhidos uma grande quantidade de
fragmentos de cerâmica manual. Da UE [901] foram recolhidos mais de 80 fragmentos de cerâmica
manual dos quais 35 são brunidos enquadrando-se cronologicamente na Idade do Bronze Final.

Foto 36 – Cerâmica (bojos) recolhida na UE [901]. Foto 37 – Cerâmica brunida recolhida na UE [901].

Ainda da UE [901] foram também recolhidos três fragmentos de cerâmica com decoração incisa de
tipo “reticulado” e um fragmento de escória/minério de ferro.

Foto 38 – Vista da cerâmica (bojos) recolhida na UE [901]. Foto 39 – Vista da escória recolhida na UE [901].

Seguidamente da UE [918], que corresponde ao enchimento da estrutura negativa “Fossa 2”, que foi
parcialmente escavado em cerca de 0,10 metros, foi o depósito onde foi exumado a maior quantidade
de fragmentos cerâmicos com um total de 99 peças, 94 fragmentos de bojo e 5 fragmentos de asa.
Da cerâmica recolhida é percetível a colagem de alguns fragmentos.
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Foto 40 – Parte da cerâmica (bojos) recolhida na UE [918]. Foto 41 – Fragmentos de asa recolhida na UE [918].

Do restante material arqueológico identificado e exumado, é de destacar, o fragmento cerâmico
decorado recolhido no depósito UE [909] que preenche a estrutura negativa “buraco de poste 1” UE
[916] que é semelhante aos fragmentos identificados na UE [901]. É também de salientar a existência
de fragmentos líticos provenientes de moinhos manuais, na sua maioria dormentes, associados às
estruturas negativas “fossa 2” (UE [908]) e “fossa 4” (UE [907]).

Foto 42 – Fragmento decorado (bojo) recolhido na UE [909]. Foto 43 – Fragmentos de moinho manual recolhida na UE [907].

Foto 44 – Fragmento de moinho manual (dormente) recolhido na UE [908].
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente documento refere-se aos trabalhos arqueológicos realizados no âmbito do empreendimento
da construção da Subestação de Ponte de Lima, na União de Freguesias de Navió, Vitorino de Piães e
Friastelas, Ponte de Lima.
Foram realizadas inicialmente 10 sondagens de diagnóstico, que corresponderam a uma área total de
90m2, cujos resultados obtidos levaram ao alargamento da sondagem 09 e à realização da sondagem
11, que ocuparam mais 20m2 totalizando 110m2 intervencionados.
A sondagem 09 foi a única das sondagens que revelou dados arqueológicos concretos tendo sido
identificadas várias estruturas negativas escavadas no substrato rochoso. Assim, na primeira fase de
escavação desta sondagem foi identificada uma “fossa” que levou ao alargamento da área de escavação
onde foram identificadas mais duas “fossas”, que não foram escavadas por se encontrarem junto aos
cortes/taludes da sondagem, e três “buracos de poste”.
O material recolhido em quase todas as sondagens arqueológicas e a existência de estruturas negativas
identificadas na sondagem 09 permite concluir que estamos perante vestígios de ocupação humana
desta área no decurso da Idade do Bronze Final e que estarão associadas a um possível povoado
existente nas imediações. O conjunto de fragmentos cerâmicos é composto essencialmente por peças
de fabrico manual, brunidas, típicas desse período cronológico.
Contudo, a pouca quantidade de estruturas negativas identificadas no total das sondagens realizadas,
apenas na sondagem 09, não nos permite uma leitura alargada do sítio nem a perceção da sua
dispersão espacial.
De modo a uma melhor compreensão do sítio, em fase previa à obra, seria necessário o alargamento
da sondagem 09 para Oeste e Norte, uma vez que as estruturas aparentam desenvolver-se para essas
áreas, facto fundamentado com as duas “fossas” que se encontram nos respetivos cortes.
Aquando do arranque da obra, e com base nos resultados obtidos, recomendamos numa fase inicial a
desmatação e decapagem da camada inicial das áreas a afetar pela empreitada de modo a identificar
e registar todas as estruturas existentes, assim como o acompanhamento arqueológico de todos os
trabalhos de desmatação, escavação e movimentação de terras que venham a ocorrer no local no
âmbito da construção da subestação, visto que a área em análise enquadra-se geograficamente num
território com uma considerável presença de vestígios arqueológicos.

Em função do exposto, consideram-se cumpridos os pressupostos do plano de trabalhos aprovado pela
DRCN.
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ANEXO 2 – FICHAS DE REGISTO
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ANEXO 3 – REGISTO FOTOGRÁFICO

Fotografia 1 – Vista do plano final da sondagem 01.

Fotografia 2 – Vista da estratigrafia verificada (corte Oeste – sondagem 01).
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Fotografia 3 – Vista do plano final da sondagem 02, UE [203].

Fotografia 4 – Vista da estratigrafia verificada (corte Oeste – sondagem 02).
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Fotografia 5 – Vista do plano final da sondagem 03, UE [303].

Fotografia 6 – Vista da estratigrafia verificada (corte Oeste – sondagem 03).
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Fotografia 7 – Vista do plano final da sondagem 04, UE [403].

Fotografia 8 – Vista da estratigrafia verificada (corte Este – sondagem 04).

Relatório dos trabalhos arqueológicos | Subestação de Ponte de Lima - REN | Projecto nº 1978.19 / Página 39 de 53

Fotografia 9 – Vista do plano final da sondagem 05, UE [503].

Fotografia 10 – Vista da estratigrafia verificada (corte Sul – sondagem 05).
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Fotografia 11 – Vista do plano final da sondagem 06, UE [603].

Fotografia 12 – Vista da estratigrafia verificada (corte Oeste– sondagem 06).
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Fotografia 13 – Vista do plano final da sondagem 07, UE [703].

Fotografia 14 – Vista da estratigrafia verificada (corte Norte– sondagem 07).
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Fotografia 15 – Vista do plano 2 da sondagem 05, UE [802].

Fotografia 16 – Vista do plano final da sondagem 08, UE [803].
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Fotografia 17 – Vista da estratigrafia verificada (corte Sul– sondagem 08).

Fotografia 18 – Vista do plano coma a estrutura negativa junto ao corte Sul, UE [903] e [904].
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Fotografia 19 – Vista da segundo enchimento da fossa UE [906].

Fotografia 20 – Vista do plano final da estrutura negativa, UE [905].
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Fotografia 21 – Vista da UE [902] com as estruturas negativas localizadas junto ao corte Oeste.

Fotografia 22 – Vista da cerâmica identificada no primeiro enchimento da “fossa” 3, UE [918].
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Fotografia 23 – Plano final do alargamento da sondagem 09 – UE [902].

Fotografia 24 – Vista das pedras UE [912] que preenchem o “buraco de poste” UE [917].
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Fotografia 25 – Vista do “buraco de poste” UE [916].

Fotografia 26 – Vista do plano final da sondagem 10, UE [1003].
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Fotografia 27 – Vista da estratigrafia verificada (corte Sul).

Fotografia 28 – Vista do plano final da sondagem 11, UE [1103].
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Fotografia 29 – Vista da estratigrafia verificada (corte Sudeste).

Fotografia 30 – Vista do espólio recolhido na UE [701].
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Fotografia 31 – Vista do espólio lítico recolhido na UE [801].
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ANEXO 4 – INVENTÁRIO DE MATERIAIS
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ANEXO 5 – CARTOGRAFIA
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Anexo F:Quadro síntese de impactes
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Descritor

Síntese de Impactes
Fase de Construção

Fase de exploração

Geologia, geomorfologia e sismicidade

Impacte negativo, permanente, direto, de magnitude reduzida e pouco
significativo

Não são expectáveis quaisquer impactes

Solos

Impactes negativos, pouco significativos

Ocupação do solo

Impactes negativos, certos, de elevada magnitude e moderadamente
significativos.

Não são expectáveis impactes
acrescidos
Não são expectáveis impactes
acrescidos no uso do solo

Socioeconomia

Estes impactes, embora positivos, terão um caráter temporário e uma
incidência muito local e, consequentemente, serão considerados como de
magnitude reduzida e não significativos

Saúde humana

Negativo, localizado, temporário, reversível e medianamente significativo

Ecologia

Destruição de biótopos para a fauna
Impacte negativo, direto e certo. A magnitude do impacte é média,
contudo as espécies potencialmente afetadas são maioritariamente de
baixo valor ecológico. Este é um impacte definitivo, de âmbito local e, pelas
características acima descritas, pouco significativo.
Perturbação e afastamento de espécies de fauna
O impacte caracteriza-se como sendo negativo, indireto e provável. A
magnitude do impacte é média, tendo em conta a área da obra. Considerase que as espécies potencialmente afetadas por este impacte são
maioritariamente de baixo valor ecológico, embora possam utilizar a área
de estudo e a sua envolvente Este é um impacte temporário, de âmbito
local e, pelas características acima descritas, pouco significativo.
Aumento do risco de mortalidade por atropelamento
O impacte caracteriza-se como sendo negativo, direto e provável. A
magnitude do impacte é média, tendo em conta a dimensão da área de
obra, contudo, as espécies potencialmente afetadas são de baixo valor
ecológico, pois as espécies mais afetadas por este tipo de impacte são
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negativos

diretos

negativos

diretos

Positivos e permanentes no âmbito da utilização da
infraestrutura e negativos indiretos sobre a população
local, associada a efeitos "intangíveis" associados à
presença da subestação
Negativos, localizados, permanentes, certos, de baixa
magnitude e pouco significativos

Perturbação e afastamento de espécies de fauna
O impacte caracteriza-se como sendo negativo, indireto
e provável. A magnitude do impacte é baixa (pois o ruído
provocado será pouco e não se disseminará até grandes
distâncias) e as espécies potencialmente afetadas são
maioritariamente de baixo valor ecológico. Este é um
impacte definitivo, nesta fase, de âmbito local e, pelas
características acima descritas, pouco significativo.
Mortalidade de aves por colisão
O impacte caracteriza-se como sendo negativo, direto e
provável. A magnitude do impacte é baixa (dada a
reduzida extensão das estruturas de ligação) e as
espécies potencialmente afetadas maioritariamente de
baixo valor ecológico, com exceção do açor, ógea e
noitibó-cinzento. Este é um impacte definitivo, nesta
fase, de âmbito local e, pelas características acima
descritas, pouco significativo a significativo, no caso de
afetar espécies de elevado valor para a conservação.
F-2

Descritor

Síntese de Impactes
Fase de Construção

Fase de exploração

sobretudo anfíbios e répteis. Este é um impacte temporário, de âmbito local
e, pelas características acima descritas, pouco significativo.
Degradação dos biótopos na envolvente devido à emissão de poeiras,
deterioração da qualidade do ar e solo
O impacte caracteriza-se como sendo negativo, indireto e provável a
improvável (no caso da degradação do solo). A magnitude do impacte é
média, considerando a dimensão da zona de obra, contudo, as espécies
potencialmente afetadas são maioritariamente de baixo valor ecológico.
Este é um impacte temporário, de âmbito local e, pelas características acima
descritas, pouco significativo.

Degradação dos biótopos na envolvente devido à
emissão de poeiras, deterioração da qualidade do
solo e ar
O impacte caracteriza-se como sendo negativo, indireto
e provável a improvável. A magnitude do impacte é baixa
e as espécies potencialmente afetadas são de baixo valor
ecológico. Este é um impacte definitivo, de âmbito local
e, pelas características acima descritas, sem significado.

Ordenamento do Território

Impacte negativo, provável, confinado e minimizável.

Impactes iniciam-se na fase de construção, mas
prolongam-se para a fase de exploração, onde adquirem
um caráter permanente

Condicionantes, Servidões e Restrições
de Utilidade Pública

Impacte negativo, direto, provável e permanente.

Impactes iniciam-se na fase de construção, mas
prolongam-se para a fase de exploração, onde adquirem
um caráter permanente

Ambiente sonoro

Impactes negativos, localizados, certos, temporários, de magnitude baixa,
e de baixo significado, atendendo à emissão de níveis sonoros superiores
ao característico destes locais

Não ocorrerão impactes negativos no ambiente sonoro
devido ao ruído gerado pelo funcionamento da
subestação, com a implementação das medidas de
condicionamento
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Descritor

Síntese de Impactes
Fase de Construção

Fase de exploração

Paisagem

Impactes negativos, diretos, temporários, reversíveis, diretos, de baixa
magnitude e pouco significativos, dada a reduzida dimensão do projeto e
das duas componentes mais visíveis.

Impactes paisagísticos negativos, pouco significativos
uma vez que, a área a instalar com as infraestruturas será
pouco percetível dada a sua reduzida dimensão,
sobretudo, quando englobada na área florestal onde se
insere, diretos e imediatos, porque se trata de uma
intervenção num terreno florestal, sendo necessária a sua
desmatação, irreversíveis e permanentes uma vez que,
não possui um tempo de vida limitado, sendo intenção
do proponente manter a atividade enquanto houver
viabilidade económica para tal

Património Construído, Arqueológico e
Arquitetónico

A ocorrência 1 impactes não determinados nesta fase
O sítio 2, estão previstos impactes negativos, mas provavelmente indiretos,
mas ainda assim relevantes pelo facto de no subsolo poderem existir
vestígios arqueológicos relacionados com o processo construtivo dos
tumulus.
O monumento 3 pelo que se encontra em situação análoga ao sítio 1.
O monumento 4, prevendo-se a ocorrência de impactes negativos,
possivelmente indiretos, ainda assim relevantes e de significância mediana
a elevada.
A ocorrência 5, prefiguram-se impactes diretos e negativos, ainda que
pouco relevantes tendo em conta a natureza e valor patrimonial deste
elemento etnográfico, sendo neste caso facilmente minimizáveis.
O sítio 8, considerando o facto de existirem fortes indícios que a dispersão
dos vestígios se prolonga para lá da área escavada prefigura impactes
diretos, negativo, bastante relevantes e irreversíveis.

Nesta fase os impactes físicos serão pouco relevantes,
contudo os impactes visuais decorrentes de um talude e
acesso que serpenteia entre a necrópole desvirtuando o
contexto geomorfológico onde se insere.

Clima e Alterações Climáticas

Impacte negativo, indireto, provável, temporário, irreversível, de magnitude
reduzida, não confinado, minimizável e pouco significativo.

Impacte positivo, indireto, provável e permanente.
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Descritor

Síntese de Impactes
Fase de Construção

Fase de exploração

Qualidade do ar

Apesar de negativos e certos, assumem um caráter localizado (à zona da
plataforma da subestação, estaleiros de construção e vias de acesso),
temporário (ocorrem apenas durante a fase de obra), reversível e de baixa
magnitude

Dada a natureza dos poluentes emitidos e as
concentrações expectáveis das emissões em causa, não
são expectáveis quaisquer impactes sobre a saúde
humana decorrentes da fase de exploração da
subestação.

Recursos Hídricos e Qualidade da Água

Recursos hídricos subterrâneos
Impactes negativos, prováveis, baixa magnitude e baixo significado.

Recursos hídricos subterrâneos
Impacte
constituído
pela
manutenção
da
impermeabilização introduzida na fase de construção,
tratando-se este, no entanto, de um impacte pouco
significativo, dada reduzida aptidão aquífera das
formações atravessadas
Recursos hídricos superficiais
Não são expectáveis impactes com significado nas linhas
de água recetoras.

Recursos hídricos superficiais
Impactes negativos, permanentes, diretos, de reduzida magnitude e pouco
significativos
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Termo de Responsabilidade do Instituto Geográfico do Exército
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Anexo G:

Termo de Responsabilidade do Instituto

Geográfico do Exército
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G-1

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
(NE 1638 )
Licença de Utilização n.º 305 /20 19
Considerando que:
A- O CIGeoE produz e publica informação geográfica, sendo as suas obras protegidas pelo Código
do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, nos termos do seu art. 2º, nº1, als. j) e l) e art. 14º do
Decreto-Lei nº 193/95 de 28 de julho na redação atual que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 141/2014
de 19 de setembro .
B- Como titular dos direitos de autor, o CIGeoE cede, ao abrigo dos arts. 9º, nº2; 40º, al. a) e 41º
nºs 1 e 2 do referido Código, a utilização dessas obras a outras entidades, não podendo estas nunca
utilizá-las para fins diversos daqueles para que foi concedida a autorização.
O CENTRO DE INFORMAÇÃO GEOESPACIAL DO EXÉRCITO, abreviadamente designado por
CIGeoE, com sede na Avenida Dr. Alfredo Bensaúde, Olivais Norte, 1849-014 Lisboa, autoriza
Future Proman, SA , com sede em Alameda Fernão Lopes, n.º 16, Piso 10º, 1495-190 Lisboa ,
representada por Carlos Prado Lacerda (nome), Administrador (cargo que ocupa), também
designado Cliente
A utilizar
Carta topográfica georreferenciada (formato TIFF) correspondente à folha n.º41 da Carta Militar à
escala 1:25 000 Serie M888

Com o fim exclusivo de:
Estudos ambientais

Sujeitando essa utilização às seguintes Condições:
-1O CIGeoE cede ao Cliente a informação supra identificada para o fim exclusivo acima descrito, não
podendo Este nunca, salvo autorização expressa e escrita em contrário, divulgar reproduzir ou
ceder essa informação ou a que dela for derivada, analógica ou digitalmente a terceiros, tanto
onerosa como gratuitamente.
-2Nos casos de cedência autorizada, o Cliente deve sempre fazer referência à proveniência da
informação.
-3A informação ora cedida passou todos os testes de qualidade, pelo que o CIGeoE não se
responsabiliza por quaisquer dificuldades que possam surgir em resultado da manipulação
deficiente que for feita da mesma.
-4A violação de qualquer das condições do presente Termo de Responsabilidade fará incorrer o
Cliente em responsabilidade civil e/ou criminal e nas sanções previstas na legislação supra referida.
LISBOA, 10 – Dezembro – 2019
O Cliente
(selo branco / carimbo)
NOTA: O presente termo de responsabilidade dever ser assinado pelo responsável do Cliente com poderes para o acto, e autenticado
com carimbo comercial ou selo branco, caso os possuam.

