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DESCRIÇÃO 
Relocalização de elementos patrimoniais (OP 23, 69, 115, 116) e Projetos de integração paisagística (OP 19, 20 e 21) definidos em 
DIA/RECAPE/PSP. 

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

CAPÍTULO DIA 
A.II.2, A.II.3, B.VIII.1, B.VIII.13, 7,9 

ACTIVIDADES 

1. Apresentação, à Direção Regional de Cultura do Norte (DRC-N), dos projetos relativos ao desmonte e relocalização das ocorrências 
patrimoniais (OP) identificadas na DIA/RECAPE. 
2. Apresentação à DRC-N dos projetos de integração paisagística das OPs identificadas em DIA/RECAPE. 
3. Execução do desmonte e relocalização da ponte de arame em Santo Aleixo de Além Tâmega (OP 23), da ponte de arame em Veral (OP 
46), da ponte sobre o rio Oura (OP 69), Casa e Capela de Ribeira de Baixo (OP 115) e espigueiro e armazém agrícola implantados a Este da 
OP 115 e ainda do pontão de Viela (OP 116) de acordo com os projetos de execução a submeter e aprovar pela DRC-N. 
4. Execução da integração paisagística da Capela de Nossa Senhora da Guia e Fonte de Santo António (OP 19 e 21) e da Capela da Granja 
Velha (OP 20) de acordo com os projetos a submeter e aprovar pela DRC-N. 

PERIODICIDADE 

1 e 2: até junho 2018 
3 e 4: antes do enchimento das albufeiras, durante a desmatação. (A desmatação Daivões prevê-se que venha a ocorrer entre fevereiro 
2019 e junho 2020. A desmatação no Alto Tâmega prevê-se entre fevereiro 2020 e junho 2021). 

DEFINIÇÃO INDICADOR 
1. Número de ocorrências trasladadas e/ou com integração paisagística concluida. 

 

ANÁLISE DO PERIODO: TRABALHOS REALIZADOS, INCIDÊNCIAS 
Está atualmente a decorrer a articulação com as Câmaras Municipais e a DRC-N para novas soluções, que poderão ser diferentes das 
apresentadas nos ante-projetos entregues em RECAPE (março 2011). 

CONCLUSÕES-ALTERAÇÕES PROPOSTAS 
Está atualmente a decorrer a articulação com as Câmaras Municipais e a DRC-N para novas soluções, que poderão ser diferentes das 
apresentadas nos ante-projetos entregues em RECAPE (março 2011). 

ANEXOS 
Nada a incluir. 

 


