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CÓDIGO FO.02.04 PERIODO Abr 2017-Jun 2017 

TÍTULO PSP - Plano Salvaguarda Patrimonial 

SUBTÍTULO Sondagens e excavações arqueológicas 

DESCRIÇÃO Realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico (normalmente 2 x 2m), tendo em vista a avaliação e/ou 
potencial arqueológico da OP de categoria arqueológica, com afetação direta por parte do projeto, de acordo com o 
definido no PSP e na legislação em vigor. 

DOCUMENTO REFERÊNCIA  Plano de Salvaguarda Patrimonial (PSP) dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões – 
Outubro 2015 

CAPÍTULO DIA A.II.3, B.VIII.7 (Couces), B.VIII.8 (Chã das A.), B.VIII.13 

MEDIDA MINIMIZADORA DIA  

ACTIVIDADES 1.Escavação dos sedimentos pela ordem inversa à deposição, atingindo a cota de afetação da obra ou, quando patente 
a cotas superiores, o substrato geológico de base/níveis geológicos sem qualquer probabilidade de ocupação humana 
ou estruturas/contextos considerados relevantes; 
2. Execução do relatório de sondagem. 

PERIODICIDADE 1 e 2. sempre que é executada uma sondagem. 

DEFINIÇÃO INDICADOR Número de sondagens executadas. 

 

ANÁLISE DO INDICADOR/ 
RESUMO DO ESTADO  

Dentro do período de reporte do presente relatório (abril 2017 a junho de 2017) foram realizadas sondagens na zona 
da futura albufeira de Gouvães, nas OPs 330 (68 m2, aberta em sanjas), 455 (12 m2, 3 sondagens), 491 (8 m2, 2 
sondagens), 492 (4 m2, 1 sondagem) e 495 (16 m2, 4 sondagens), num total de 10 sondagens (108 m2). Foram também 
iniciados os trabalhos de remoção da selagem provisória e escavação integral do monumento 3 em Chã das arcas e a 
conclusão da selagem das restantes mamoas.  

INCIDÊNCIAS/   
EXCEPÇÕES DO PERIODO 

Nada identificado no período. 

AVALIAÇÃO, CONCLUSÕES Nada identificado no período. 

 

EVIDÊNCIAS/ ANEXOS NA (Os relatórios finais deverão ser entregues no próximo período). 

FOTOS / CARTOGRAFIA/  OTROS 
ELEMENTOS 
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Figuras 1 a 4 – Alguns exemplos de sondagens realizadas no período 

 

MOTIVO DA REVISÃO/ 
ALERAÇÕES EFETUADAS 
PROPOSTAS 

Não se considera qualquer proposta de alteração. 

 


